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ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับโปรแกรมของผูผลิตเหลานี้
ดวยการใชโปรแกรมตางๆ คุณตกลงยอมรับวา โปรแกรมเหลานั้นไดรับการจัดเตรียม
ใหตามสภาพที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยนัยเทาที่
กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาตไวสูงสุด คุณตกลงยอมรับตอไปวา ทั้งโนเกียและกจิการ
ในเครือของโนเกียไมไดแสดงหรือใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง 
หรือโดยนัยในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการรับประกันของชื่อผลิตภัณฑ 
โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมตามวตัถุประสงคเฉพาะเจาะจง หรือรับประกัน
วาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดสิทธบิัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิอืน่ใด
ของบุคคลอื่น 
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมอืผูใชฉบับ
สมบูรณสําหรับขอมลูเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย 
หามเปดเครื่องในสถานที่ที่หามใชโทรศัพทเคลือ่นที่ 
หรือเมื่อใดที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดบัแรก 
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิน่ ไมควรใชมือจับ
สิ่งอื่นใด ในขณะขับขี่ยานพาหนะ สิ่งสําคัญอันดับแรก
ที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ 
ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน 
อุปกรณไรสายทุกประเภทอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดโทรศัพท
เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบนิ 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ํามัน 
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน และหามใช
โทรศัพท เมือ่อยูใกลกับน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุด
ที่กําลังมกีารระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง 
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวเครื่องตามที่อธิบายไวใน
คูมอืผูใชเทานั้น อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง 
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งหรือ
ซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา 
โทรศัพทของคุณไมสามารถกันน้ําได ควรเก็บ
โทรศัพทไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง 
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องเสมอ

การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ 
เมื่อตองการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ 
กรุณาอานคูมอืของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษา
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉกุเฉิน 
โปรดตรวจสอบดวูาไดเปดฟงกชนัของโทรศัพทแลว
และอยูในพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายซ้ําเทาที่
จําเปนเพือ่ลบหนาจอและยอนกลับไปยังรูปแบบ
สแตนดบาย กดเลขหมายฉกุเฉิน จากนั้น กดปุม
โทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิง่วางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืนี้ ไดรับการรับรองใหใชเครือขาย 
GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ UMTS 2100 โปรดติดตอ
ขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตาม
กฎหมายและเคารพตอจารีตประเพณีของทองถิน่ เคารพตอความ
เปนสวนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผูอื่น รวมไปถงึลขิสิทธิ์ 
การคุมครองลิขสิทธิ์อาจปองกันภาพ เพลง (รวมถงึเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนจากการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ
สงตอ 
อุปกรณของคุณรองรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอ
โดยวธิีอื่นๆ อุปกรณของคุณอาจไดรับไวรัส ขอความและโปรแกรม
ที่ประสงคราย รวมถึงเนื้อหาที่มอีันตรายอื่นๆ ในลักษณะเดยีวกับ
คอมพิวเตอร ดังนั้น จึงควรใชความระมัดระวังและเปดขอความ 
ยอมรับคําขอเชื่อมตอ ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้ง
จากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น หากตองการเพิ่มระบบรักษา
ความปลอดภัยใหกับเครื่อง คุณควรพิจารณาที่จะติดตั้ง, ใชงาน 
และหมั่นอัปเดตซอฟตแวรปองกันไวรัส ไฟรวอล และซอฟตแวร
ที่เกี่ยวของลงบนเครื่องของคุณและคอมพวิเตอรที่เชือ่มตอ
กรุณาเก็บเครื่องใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก เพราะอาจ
ทําใหแอปพลิเคชันบางชนิดทํางานไดโดยไมไดตั้งใจ
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คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมือ่การใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชันสําหรับการใชงานในสํานักงานจะรองรับคุณสมบัติ
หลักๆ ของ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft 
Office 2000, XP และ 2003) แตไมสามารถดูรูปแบบไฟลทั้งหมดได

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพือ่ใช
งานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติ
เครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้อาจไมมีในทุกเครือขาย เครือขาย
ตางๆ อาจกําหนดใหคุณติดตอกับผูใหบริการเพื่อสมัครขอใช
บริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได 
ผูใหบริการของคุณสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาใชจาย
ในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัดที่สงผลกระทบ
ตอการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขายของคุณ ตัวอยางเชน 
ระบบเครือขายบางระบบเครือขายอาจจะไมรองรับตัวอักษรของ
ทุกภาษาและการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการของคุณอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ โทรศัพทของคุณอาจมี

การกําหนดคาพเิศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชือ่เมนู ลําดับของเมนู 
และไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
เพิม่เติม 
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้ 
เชน การคนหาหนาเว็บ อีเมล, push to talk, การสงขอความทันใจ 
และการสงขอความมลัติมเีดยี จําเปนตองไดรับการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยีดังกลาวจากระบบเครือขาย

อุปกรณเสริม แบตเตอรี่ 
และอุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่อง
โทรศัพท เครื่องรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพือ่ใหทํางานไดเมื่อ
ไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4 
หรืออะแดปเตอรชารจ CA-44

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดยโนเกียวาสามารถ
ใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการ
รับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง 
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดงึออก อยาดึง
ที่สายไฟ 
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ฝายสนับสนนุ

ฝายสนับสนุน
แอปพลิเคชันวิธีใช
โทรศัพทของคุณมีวธิีใช ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดจากแอปพลิเคชัน
หรือจากเมนูหลัก
หากตองการเขาใชวิธีใชขณะแอปพลิเคชนัเปดอยู ใหเลือก 
ตัวเลือก > วธิีใช หากตองการสลับระหวางวิธีใชและแอปพลิเคชัน
ที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม เมนู 
เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายชื่อหัวขอ — ใชดูรายการหัวขอที่มอียูในประเภทที่เหมาะสม
รายการหมวดหมูวิธีใช — ใชดูรายการประเภทวิธีใช
คนหาโดยใชคําหลกั — ใชคนหาหัวขอวิธีใชโดยใชคําสําคัญ
หากตองการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > 
วิธีใช ในรายการประเภทวธิีใช ใหเลือกแอปพลิเคชันที่ตองการ เพือ่ 
ดรูายการหัวขอวธิีใช หากตองการสลับระหวางรายการประเภท
วิธีใชซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  และรายการคําหลักซึ่งแสดงดวย
สัญลกัษณ  ใหเลือ่นไปทางซายหรือขวา หากตองการให 
แสดงขอความวิธีใชที่เกี่ยวของ ใหเลือก

ปญหาการใชงานโทรศัพท
ถาคุณมีปญหาการใชงานเครื่องของคุณ ใหลองปฏิบัติดงัตอไปนี้ 
กอนที่จะนําไปยังศูนยบริการ:

รีเซต็เครื่อง
ปดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหม และเปดเครื่อง

ตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม
เลอืก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > คาจากโรงงาน 
ขอมลูเอกสารและไฟลของคุณจะไมถูกลบทิ้ง

เขาไปทีเ่วบ็ไซตสนับสนุนของ Nokia
เขาไปที่ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศ 
ของคุณเพือ่ดูขอมูลชวยเหลือในผลิตภัณฑและคําถามที่ถามบอย 
(FAQ) และในเว็บไซตนี้ คุณยังสามารถรับทราบ:
• ขอมลูลาสุดของคูมอื, ขอมูลเพิ่มเติม, ดาวนโหลด และบริการ 

ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia

www.nokia.co.th/support
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ฝายสนับสนุน

• รายชื่อของศูนยติดตอ Nokia ถาคุณตองการติดตอกับฝาย 
บริการลูกคา

• ศูนยบริการ Nokia ใกลบานเพื่อเขารับบริการซอมดแูล 
ผลิตภัณฑ กอนที่จะสงเครื่องของคุณไปซอม คุณควรจะสํารอง 
ขอมลูหรือบันทึกขอมลูภายในเครื่องเสียกอน

การอัปเดตซอฟตแวรโทรศัพท
โนเกียอาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม ฟงกชัน
เสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท คุณยังสามารถ
อัพเดตผานทางแอปพลิเคชัน Nokia Software Updater PC ไดอีก
ทางหนึ่ง ในการอัพเดตซอฟตแวรนี้ คุณจะตองใชแอปพลเิคชัน 
Nokia Software Updater PC และเครื่องคอมพวิเตอร PC ที่มีระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP เชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต และสายเคเบิ้ลที่พวงตอจากตัวโทรศัพทไปยัง
คอมพิวเตอร
หากตองการดูขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Nokia 
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
ถาเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานทางอากาศ 
คุณอาจขอใหอัพเดตซอฟตแวรผานทางเครื่องของคุณ โปรดดูที่ 
“การอัพเดตซอฟตแวร” หนา 103

การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมลูขนาด
ใหญผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
เกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล
ตองแนใจวาแบตเตอรี่ในเครื่องมมีากพอ หรือตอที่ชารจกอนเริ่ม
อัพเดต

www.nokia.co.th/softwareupdate
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การเริม่ตนใชงาน

การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดหรือ USIM การดและ
แบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชือ่มตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
โทรศัพทเครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ BP-5M
หากตองการทราบขอมูลการใชบริการซิมการด โปรดติดตอ
ผูจําหนายซิมการด ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจําหนาย
รายอื่นๆ
หันดานหลังของเครื่องเขาหา
คุณ แลวกดปุมปลดล็อคฝา
ดานหลัง (1) และยกฝาดาน
หลังเพื่อถอดออกจากโทรศัพท 
(2) 

ในการถอดแบตเตอรี่ ใหยกขึ้น
ตามภาพ (3) 

ในการปลดที่วางซมิการดออก 
ใหคอยๆ ดึงตัวล็อคของที่วางการด 
แลวยกเปดขึ้น (4) ใสซิมการด หรือ 
USIM การดลงในที่วางซิมการด (5) 
โปรดตรวจสอบวาใสซิมการด หรือ 
USIM การดอยางถกูตอง โดยที่
หนาสัมผัสสีทองของการดตอง
คว่ําลงดานลาง ปดที่วางซิมการด 
และกดจนเขาที่ (6)
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ใสแบตเตอรี่ (7) กลับเขาไป

กดฝาดานหลังกลบัเขาที่ (8) 

การด microSD
ใชเฉพาะการด microSD ที่เขากันได 
ซึ่งผานการรับรองจาก Nokia วาใชไดกับ
โทรศัพทเครื่องนี้ Nokia ใชมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ผานการรับรองกับการด
หนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจจะไมสามารถใชงานรวมกับ
โทรศัพทเครื่องนี้ได การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไมไดอาจกอ
ใหเกิดความเสียหายกับการดและตัวเครื่องโทรศัพท และทําให
ขอมลูที่เก็บไวในการดไดรับความเสียหาย
โปรดเก็บการดหนวยความจํา microSD ใหพนมือเด็ก

คุณสามารถเพิม่หนวยความจําดวยการดหนวยความจํา microSD 
และสามารถใสหรือถอดการด microSD โดยไมตองปดเครื่อง 

ขอสําคญั: หามถอดการดหนวยความจําในขณะที่กําลงั
มกีารเขาใชการดนี้ การถอดการดออกในระหวางการ
ทํางานอาจทําใหการดหนวยความจํารวมทั้งเครื่องเกิด
ความเสียหายได และขอมลูที่บันทึกไวในการดดงักลาว
อาจสูญหาย

การใสการดหนวยความจํา
การดหนวย
ความจําพรอม
แผนที่อาจเสียบอยู
ในเครื่องของ
คุณแลว

1. เปดชองใสการด
หนวยความจํา
โดยหันดาน
หลังของเครื่อง
ขึ้นดานบน

2. ใสการดหนวยความจําลงในชองโดยใหหนาสัมผัสสีทองหันหนา
ลงดานลาง ดันการดเบาๆ เพือ่ใหล็อกเขาที่

3. ปดชองเสียบการดหนวยความจํา
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การถอดการดในหนวยความจํา

1. เปดชองเสียบการดหนวยความจํา

2. ดนัการดเบาๆ เพื่อปลดล็อก รอจนกวาขอความ ถอดการด
หนวยความจําและกด 'ตกลง' จะปรากฏขึ้น ดึงการดออก

3. ปดชองเสียบการดหนวยความจํา

การชารจแบตเตอรี่
เสียบอุปกรณชารจเขากับ
ชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง 
เสียบอุปกรณชารจเขากับ
โทรศัพท
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่
เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฎขึ้นบน
หนาจอเมือ่เวลาผานไป
สองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลงัจากนั้น
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณ
ชารจและแบตเตอรี่ที่ใช การชารจแบตเตอรี่ BP-5M ดวยอุปกรณ
ชารจ AC-4 จะใชเวลาประมาณ 80 นาที

การเปดหรือปดโทรศัพท
กดปุมจบการทํางานคางไว
หากเครื่องขอรหัส PIN ใหเปดตัวสไลด แลวปอน
รหัส PIN และเลือก ตกลง
หากเครื่องขอรหัสล็อค ใหปอนรหัสล็อค และเลือก 
ตกลง รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 12345

การตั้งคาวันที่และเวลา
ในการตั้งคาวันที่ เวลา และเขตเวลาที่ถกูตองนั้น ใหเลือกประเทศ
ที่คุณอาศัยอยู แลวใสวนัที่และเวลาของประเทศ

ตําแหนงการทํางานปกติ
ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ
ขณะใชงานตอเนื่อง เชน ในขณะที่ใชสาย
สนทนาทางวิดีโอหรือเชื่อมตอขอมูลความ
เร็วสูง คุณจะรูสึกไดวาเครื่องรอนขึ้น 
โดยสวนใหญแลว ถือเปนอาการปกติ 
หากเครื่องทํางานไมถกูตอง ใหนําไปที่
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน
เพือ่ทําการตรวจสอบ
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โทรศัพทรุนนี้มเีสาอากาศในตัว
หมายเหตุ: 
โปรดหลีกเลี่ยง
การสัมผสักับ
เสาอากาศโดย
ไมจําเปนเมือ่
ใชงานเสาอากาศ
อยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสง
สัญญาณวิทยุ
อื่นๆ ตัวอยาง
เชน หลีกเลี่ยงการจับเสาอากาศในขณะโทรศัพท 
การสัมผสัเสาอากาศขณะที่สงสัญญาณหรือรับสัญญาณ
จะสงผลตอคุณภาพของสัญญาณวิทยุ โดยอาจทําให
โทรศัพททํางานโดยใชระดบัพลังงานที่สูงขึ้นกวาปกติ 
และทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

เสาอากาศโทรศัพท (1)
เสาอากาศ Bluetooth (2)
เสาอากาศ GPS (3)

การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
กอนใชการสงขอความมัลติมีเดีย, การสงขอความทันใจ, Push to 
Talk, อีเมล, การซิงโครไนซ, การเรียกขอมลู และเบราเซอร 
คุณตองตั้งคาคอนฟเกอเรชนัที่เหมาะสมใหกับเครื่อง เครื่องอาจ
กําหนดคาเบราเซอร, การสงขอความมัลติมีเดีย, จุดเชื่อมตอ และ
การตั้งคาเรียกขอมูลตามซิมการดที่ใชโดยอัตโนมตัิ โดยอาจไดรับ
ขอมูลการตั้งคาโดยตรงเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชนั 
จากนั้นคุณเพียงจัดเก็บขอมลูการตั้งคาไวในโทรศัพทเทานั้น 
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่ม ีโปรดติดตอผูใหบริการ
โทรศัพท หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณ
เมื่อคุณไดรับขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชนัและไมไดใชงาน
และบันทึกการตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ 1 ขอความใหม 
จะปรากฏขึ้น เลอืก แสดง เพื่อเปดขอความ ในการบันทึกการตั้งคา 
ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึก คุณอาจตองปอนรหัส PIN ที่ไดรับมา
จากผูใหบริการโทรศัพท
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โทรศัพทของคุณ
ปุมกดและสวนประกอบตางๆ
เซนเซอรแสง (1) 
หูฟง (2)
เลนสกลองตัวที่สอง (3)
จอแสดงผล (4)
ปุมเลือกซายและขวา (5)
ปุมจบการทํางานและปุมเปด/
ปด (6) 
ซึ่งตอจากนี้จะเรียกวาปุมจบ
การทํางาน
ปุมโทรออก (7)
ปุมเมนู (8)
ปุมลบ (9)
ปุม Navigator (10)
ปุมเลื่อน Navi™ (11) ตอจากนี้จะใชคําวาปุมเลื่อน
ปุมตัวเลข (12)

ขั้วตอ USB mini-B (13)
ปุมสวนตัว (14)
ชองใสการด microSD (15)
ไมโครโฟน (16)
ปุมปลดล็อคฝาหลงั (17)
ลําโพง (18)
ฝาเลื่อนกลอง (19)
เลนสกลองหลัก (20)
แฟลชกลองถายรูป (21)
ชองเสียบ Nokia AV 
(2.5 มม.) (22)
ชองเสียบอุปกรณชารจ (23)
ปุมปรับระดบัเสียง (24)
ปุมกลองถายรูป (25)

คําเตือน: โทรศัพทเครื่องนี้มนีิกเกิลเปนสวนผสม
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โหมดสแตนดบาย
เมื่อคุณเปดเครื่องและมีการลงทะเบียนเครื่องในระบบเครือขายแลว 
เครื่องจะอยูในโหมดสแตนดบายและพรอมใชงาน
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมจบการทํางานและเลือกรูปแบบ
ในการเปดรายการหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรออก
เมื่อตองการเริ่มการเชื่อมตอกับเวบ็ ใหกดคางไวที่ปุม 0

สแตนดบายแบบพิเศษ
เมื่อเปดใชโหมดสแตนดบาย คุณสามารถใชหนาจอเพื่อเขาใช
แอปพลิเคชนัที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว หากตองการเลือกวา
จะแสดงหรือไมแสดงโหมดสแตนดบายที่ใชงาน ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > 
โหมดพรอมทํางาน > แบบพิเศษ > เปด หรือ ปด
ในการเขาใชแอปพลิเคชนัสแตนดบายที่ใชอยู ใหเลื่อนขึ้นหรือลง 
เลื่อนไปที่แอปพลิเคชนัแลวเลือก ในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู 
แอปพลิเคชนัที่ตั้งไวเปนคาเริ่มตนจะปรากฏขึ้นทางดานบนสวน
สแตนดบายที่ใชงานอยู สวนปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา และเหตุการณของ
ผูใชจะแสดงอยูทางดานลาง ในการเลือกแอปพลิเคชนัหรือ
เหตุการณ ใหเลื่อนไปยังรายการที่ตองการและเลือก

สัญลักษณ
โทรศัพทเชื่อมตอกับระบบเครือขาย UMTS อยู
HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย 
UMTS จะถูกใชงาน
โทรศัพทเชื่อมตอกับระบบเครือขาย GSM อยู
โทรศัพทอยูในโหมดออฟไลน และไมไดเชือ่มตอกับ
ระบบเครือขายโทรศัพท
ตัวรับสัญญาณ GPRS กําลังทํางาน
คุณไดรับขอความอยางนอยหนึ่งขอความในแฟมขอมลู 
ถาดเขา ในโฟลเดอร ขอความ 
คุณไดรับอีเมลใหมในเมลบอกซระยะไกลของคุณ
มขีอความที่รอสงอยูใน ถาดออก โปรดดทูี่ “ถาดออก” 
หนา 46
คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย โปรดดูที่ “การโทรลาสุด” 
หนา 33
แสดงขึ้นถาตั้ง ชนิดเสียงเรียกเขา เปน เงียบ และ 
แบบเสียงเตือนขอความ และตั้ง แบบเสียงเตือน
อีเมล เปน ปด โปรดดูที่ “รูปแบบ” หนา 77
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู โปรดดทูี่ “การล็อคปุมกด 
(การปองกันปุม)” หนา 24
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มกีารใชลําโพง
เปดใชงานนาฬกิาปลุก
มกีารใชโทรศัพทสายที่สอง โปรดดูที่ สายที่ใช ใน 
“การโทร” หนา 84

 / 
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังระบบฝากขอความหรือ
หมายเลขอื่น หากคุณมสีายโทรศัพทสองสาย 
สัญลักษณแสดงการโอนสายแรกคือ  และสําหรับ
สายที่สองคือ 
มกีารตอชดุหูฟงเขากับโทรศัพท 
มกีารตอเครื่องชวยฟงเขากับโทรศัพท
การเชือ่มตอกับชุดหูฟง Bluetooth ขาดหาย

 / เปดใชสายขอมลูอยู
มกีารเชื่อมตอขอมลูแบบแพคเก็ต GPRS อยู สัญลักษณ 

แสดงวาหยุดพักการเชือ่มตอชั่วคราว และสัญลักษณ 
แสดงวาสามารถเชือ่มตอได

 มกีารเชื่อมตอขอมลูแบบแพก็เก็ตอยูในสวนของ
เครือขายที่สนับสนุนการทํางานระบบ EGPRS 
สัญลักษณ แสดงวาหยุดพกัการเชือ่มตอชั่วคราว 
และสัญลักษณ  แสดงวาสามารถเชื่อมตอได 
สัญลักษณแสดงใหทราบวาสามารถใชงาน EGPRS 

ไดในระบบเครือขาย แตไมจําเปนที่คุณจะตองใช 
EGPRS ในการรับสงขอมูล
มีการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต UMTS อยู สัญลักษณ 

แสดงวาหยุดพักการเชือ่มตอชั่วคราว และสัญลักษณ 
แสดงวาสามารถเชื่อมตอได

เปดใช Bluetooth อยู
มีการสงขอมูลโดยใช Bluetooth อยู โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 92
มีการเชื่อมตอ USB อยู

สัญลักษณอื่นนอกจากนี้อาจปรากฏขึ้นได สําหรับไฟแสดง 
push-to-talk โปรดดูที่ “สนทนา” หนา 96 

เมนู
ในเมนู คุณสามารถเขาสูฟงกชันในเครื่องได หากตองการเขาสู
เมนูหลัก ใหเลอืก เมนู
หากตองการเปดแอปพลิเคชันหรือแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปหาโดยกด
ที่ขอบของปุมเลื่อนและกดปุมเลื่อน
ในการเปลีย่นหนาจอ ใหเลอืก เมนู > ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง
เมนู และรูปแบบการแสดงผล
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หากคุณเปลี่ยนลําดับของฟงกชันในเมนู ลําดับจะแตกตางจากลําดับ
เริ่มตนที่ระบบกําหนดไวตามที่อธิบายในคูมือผูใชนี้
หากตองการปดแอปพลิเคชนัหรือแฟมขอมลู ใหเลือก กลบั และ 
ออก ซ้ําๆ หลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ยอนกลับไปยังเมนูหลัก หรือ 
เลือก ตัวเลือก > ออก
ในการแสดงและสลับระหวางแอปพลิเคชนัที่เปดอยู ใหเลือกและ
กดปุม เมนู คางไว หนาตางแสดงการสลับการใชงานแอปพลิเคชัน
จะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงรายการแอปพลิเคชันตางๆ ที่เปดอยู เลื่อน 
ไปยังแอปพลิเคชนัที่ตองการ และเลือก
หากตองการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการใดรายการหนึ่งใน
แอปพลิเคชนั ใหกดปุม # หากตองการเลอืกหรือยกเลิกการเลือก
หลายๆ รายการติดตอกัน ใหกดปุม # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือลง
หากปลอยใหแอปพลิเคชันทํางานอยูบนพื้นหลัง จะสิ้นเปลือง
พลังงานแบตเตอรี่มาก และลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

แอปพลิเคชันตอนรบั
แอปพลิเคชนั ยินดีตอนรับ จะเริ่มเมื่อคุณเปดเครื่องครั้งแรกดวย
แอปพลิเคชนั ยินดีตอนรับ คุณสามารถเขาไปยังแอปพลิเคชันอื่น
ไดดงันี้: 
บทแนะนํา — เรียนรูเกี่ยวกับฟงกชนัตางๆ ของเครื่องและวิธี
การใช
ตัวชวยตั้งคา — ตั้งคาการเชื่อมตอ

ถายโอน — คัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจากเครื่องอื่นที่เขากันได

หากตองการเปด ยินดีตอนรับ ทีหลัง ใหเลือก เมนู > แอปพลฯิ > 
ยินดตีอนรับ

การควบคมุเสียง
หากตองการปรับระดับความดังของหูฟงหรือลําโพงขณะใชสาย
หรือขณะฟงไฟลเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง
หากคุณตองการใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง
หากตองการเลิกใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ชุดหูฟง

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก 

การล็อคปุมกด (การปองกันปุม)
หากตองการล็อคปุมกดขณะฝาสไลดปด ใหเลือก เมนู > การตั้งคา 
> การตั้งคา > ทั่วไป > การจัดการฝา > การเปดใชงานล็อค
ปุมกด > เปดเมือ่ปดฝาสไลด โปรดดทูี่ “การใชฝาสไลด” หนา 81
เมื่อล็อคปุมกด ไฟบนหนาจอหลักจะปด ใหตองการใหไฟหนาจอ
หลักทํางานใหเปดฝาสไลด การเปดฝาสไลดจะทําใหปุมกดปลดล็อค
ดวย
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หากตองการปลดลอ็คปุมกดขณะที่ฝาสไลดปดอยู ใหเลือก 
ปลดลอ็ค และกดปุม ตกลง ภายใน 1.5 วินาที การเปดฝาครอบ
เลนสกลองถายรูปก็จะทําใหคลายล็อคปุมกดเชนเดียวกัน
เมือ่ลอ็คปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช
เปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

รหัสผาน
รหัสล็อค
รหัสล็อค (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต รหัสที่ตั้งไวในปจจุบัน คือ 12345 ใหเปลีย่นรหัส และรักษา
รหัสใหมไวเปนความลับ และเก็บไวในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง 
ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งคาใหเครื่องขอใหใสรหัสผาน โปรดดูที่ 
“ระบบปองกัน” หนา 81
หากคุณปอนรหัสล็อคผิดหาครั้งติดตอกัน เครื่องจะไมสนใจรหัส
ที่ปอนหลังจากนั้น รอประมาณหานาที แลวปอนรหัสอีกครั้ง
เมือ่ลอ็คโทรศัพทไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

รหัส PIN
รหัส Personal Identification Number (PIN) และรหัส Universal 
Personal Identification Number (UPIN) (4 - 8 หลัก) ใชสําหรับ
ปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต โปรดดทูี่ 
“ระบบปองกัน” หนา 81 รหัส PIN มักใหมาพรอมกับซิมการด

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณ
ตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชนับางอยาง
คุณตองใช PIN โมดูลเพือ่เขาดูขอมูลในโมดลูความปลอดภัย PIN 
แบบชดุจะมาพรอมกับซิมการดในกรณทีี่ซิมการดมีโมดูลรักษา
ความปลอดภัย
คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นดิจิตอล รหัสลายเซ็นจะมา
พรอมกับซิมการดในกรณีที่ซิมการดนั้นมีโมดูลรักษาความปลอดภัย

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK (Universal 
Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ 
UPIN ที่ถกูบล็อกไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถกูล็อค 
จําเปนตองใชรหัส PUK2
หากรหัสนี้ไมไดมใีหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการใน 
ทองที่ของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมือ่ใช ตั้งคาจํากัดการโทร 
โปรดดูที่ “จํากัดการโทร”, หนา 85 ผูใหบริการระบบจะแจงรหัสนี้
ใหคุณทราบ
หากคุณปอนรหัสระบบผดิ 3 ครั้งติดตอกัน รหัสผานจะถกูบล็อก 
โปรดติดตอผูใหบริการ
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โทรศพัทของคณุ

ปุมสวนตัว
หากตองการตั้งคาปุมสวนตัวใหเปดแอปพลิเคชนั เชน ตัวอาน
ขอความเมื่อกดปุมนี้ แลวเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > 
ทั่วไป > ปุมสวนตัว > ปุมสวนตัว เลื่อนไปยังแอปพลเิคชัน
ที่ตองการ แลวเลือก 
ในการใชคําสั่งเสียง ใหกดคางไวที่ปุมสวนตัว 
หากตองการเปดใช Push to talk ใหกดปุมสวนตัว จะตองตอ 
Push to talk กอนที่จะสั่งใหเปดใชงานโดยใชปุมสวนตัว โปรดดูที่ 
“สนทนา” หนา 96
เมื่อเริ่มใช Push to talk ฟงกชันปุมสวนตัวที่เปลี่ยนเปนปุม 
Push to talk จะแทนที่คําสั่งเสียงและคาปรับตั้งแอปพลิเคชนั 
และสั่งงาน Push to talk 

การใสสายคลองขอมือ

การตอหูฟงที่ใชงานรวมกับโทรศัพทได
อยาเชื่อมตอผลติภัณฑที่สง
สัญญาณออกได เพราะอาจ
สรางความเสียหายใหกับ
โทรศัพท อยาเชื่อมตอ
แหลงจายไฟใดๆ เขากับ
ชองเสียบ Nokia AV 
หากตออุปกรณภายนอกหรือ
หูฟงอื่นที่ไมไดผานการรับรอง
การใชงานรวมกับโทรศัพทจาก Nokia เขากับชองเสียบ Nokia AV 
ใหใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง

การตอสายขอมูล USB
หากตองการ
ตั้งคามาตรฐาน
และเลือกใหคา
มาตรฐานทํางาน
โดยอัตโนมตัิ 
โปรดด ู
“สายเคเบิลขอมูล 
USB” หนา 94

1

2
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ฟงกชันการโทร
การโทรออก
1 ในโหมดสแตนดบาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่ 

กดปุมลบเพือ่ลบหมายเลข
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพือ่เปนรหัสนําหนา
การโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก
ตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ละเลขศูนย
ตามความจําเปน) แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2 หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก
หากตองการปรับระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมปรับระดบั
เสียง

3 ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน

หากตองการโทรออกจาก รายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ เลื่อนไป
ยังรายชื่อที่ตองการ หรือปอนอักษรตัวแรกของชือ่แลวเลื่อนไปยังชือ่
ที่ตองการ หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุม
โทรออก
หากตองการโทรติดตอระบบฝากขอความ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใหกดปุม 1 คางไวในโหมดสแตนดบาย คุณตองกําหนด
หมายเลขศูนยขอความกอน จึงจะสามารถโทรไปยังระบบ
ฝากขอความได โปรดดทูี่ “โทรศูนยฝาก” หนา 89

ในการโทรไปยังหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรออกเมือ่อยู
ในโหมดสแตนดบาย รายการหมายเลข 20 หมายเลขที่คุณโทรออก
หรือพยายามโทรออกลาสุดจะปรากฏขึ้น แลวเลื่อนไปยังเบอรที่คุณ
ตองการ จากนั้น ใหกดปุมโทรออก
หากตองการติดตอแบบ Push to talk โปรดดทูี่ “สนทนา” หนา 96

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุมโทรดวนไดโดย
ใชปุมหมายเลข 2 ถงึ 9 โปรดดูที่ “การกําหนดปุมโทรดวน” หนา 52
โทรติดตอหมายเลขโทรดวนดวยวธิีการดงัตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวนแลวกดปุมโทร
• หากตั้งคา การโทรดวน เปน เปด ใหกดปุมโทรดวนคางไว

จนกวาระบบจะเริ่มการโทรนั้น ในการตั้งคา การโทรดวน เปน 
เปด ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > 
การโทร > การโทรดวน > เปด

การโทรออกดวยเสียง
รายการเสียงจะบันทึกอัตโนมัติในทุกรายชือ่ใน รายชื่อ
ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ และอยาใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ
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รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขางมาก ควรใชรายการเสียง
ในที่เงยีบ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ซึ่งมเีสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดยีวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุมสวนตัว คุณจะไดยิน
สัญญาณเสียงสั้นๆ และขอความ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึ้น
บนจอแสดงผล
หากคุณใชชดุหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มปีุมชุดหูฟง ใหกดปุม
ชุดหูฟงคางไว 

2 เปลงเสียงตามคําสั่งเสียงใหชดัเจน เครื่องจะเลนคําสั่งเสียง
ของชื่อที่ตรงกันมากที่สุด หลังจาก 1.5 วนิาที เครื่องจะโทรออก
ไปยังหมายเลขนั้นหรือหากหมายเลขดังกลาวไมถูกตอง กอนจะ
โทรออก ใหเลือกรายการอื่น

การใชคําสั่งเสียงเพือ่ใชงานฟงกชันโทรศัพทนั้นมีวิธีการคลายคลึง
กับการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดทูี่ “คําสั่งเสียง” หนา 79

การประชุมสาย (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย)
1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแรก

2 หากตองการโทรไปหาผูรวมประชุมรายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > 
โทรออกใหม สายแรกจะถกูพกัสายไวโดยอัตโนมตัิ

3 เมื่อมผีูรับสายใหมแลว หากตองการดงึสายแรกกลบัเขารวม
ประชุมทางโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > ประชุม
• หากตองการเพิม่สมาชกิรายใหมในการประชมุ ใหทําซ้ํา

ขั้นตอนที่ 2 แลวเลือก ตัวเลือก > ประชุม > เพิ่มใน
การประชุม โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับผูรวมประชุม
สายไดมากที่สุด 6 สาย รวมทั้งตัวคุณ

• หากตองการสนทนากับผูรวมประชุมรายใดเปนการสวนตัว 
ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม > สวนตัว เลือกผูรวมประชมุ
และ สวนตัว โทรศัพทจะพักสายการประชมุในเครื่องของคุณ
ไว สวนผูรวมประชมุสายรายอื่นๆ จะยังสามารถสนทนา
ตอไปได หากตองการกลับไปที่การประชุมสาย ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มในการประชุม

• หากตองการวางสายผูเขาประชมุ ใหเลอืก ตัวเลือก > 
ประชุม > ถอนผูรวมสาย เลือ่นไปที่รายชื่อผูรวมประชุม 
แลวเลือก ถอน 

4 เมื่อตองการจบการประชุมสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก 
หากตองการกําหนดใหโทรศัพทรับสายอัตโนมัติเมื่อเปดฝาสไลด 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การจัดการฝา 
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> การเปดฝาสไลด > การรับสายเรียกเขา หรือ ไมรับสาย 
โปรดดูที่ “การใชฝาสไลด” หนา 81
หากตองการปรับระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมปรับระดบัเสียง
ในการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ

เคลด็ลับ: หากคุณตอชดุหูฟงที่ใชงานรวมกันไดเขากับ
โทรศัพท กดปุมที่ชุดหูฟงเพื่อรับสายและวางสาย

เมือ่ตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน ผูที่โทรเขา
จะไดยินเสียงสัญญาณสายไมวาง หากคุณเปดใชตัวเลือกการ
โอนสาย หากไมวาง เพื่อโอนสาย การปฏิเสธไมรับสายจะทําให
สายเรียกเขานั้นถูกโอนไปดวย
หากตองการสงขอความแจงผูที่โทรเขามาถึงเหตุผลที่คุณไม
สามารถรับสายได ใหเลือก ตัวเลอืก > สงขอความตัวอักษร 
คุณสามารถแกไขขอความกอนสงได โปรดดทูี่ ไมรับสายดวย SMS 
และ ตัวอักษรขอความ ใน “การโทร” หนา 84
โปรดสังเกตวาขณะตอหูฟง คาปรับตั้งของการโทรแบบสไลดจะไม
ถกูใชงาน

การรับสายสนทนาทางวิดีโอ
เมือ่มสีายวิดีโอเรียกเขา สัญลักษณ จะปรากฏขึ้น 
กดปุมโทรเพื่อรับสายวิดีโอ ยอมใหสงภาพวดิีโอใหผูโทร? 
จะแสดงขึ้น หากคุณเลือก ใช ภาพที่กลองในโทรศัพทของคุณ
บันทึกไวจะปรากฏในโทรศัพทของผูโทร ถาคุณเลือก ไม หรือไมทํา

อะไรเลย การสงภาพวดิีโอจะไมทํางาน ภาพวดิีโอจะปรากฎเปน
หนาจอพื้นสีเทาแทน
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ 
คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดโีอ กรุณา
ตรวจสอบราคากับผูใหบริการเสียกอน
ในการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออก เพื่อรับสายเรียกซอน สายแรกจะถกู
พักสายไว เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการเปดใชงานฟงกชันสายเรียกซอน ใหเลอืก เมนู > 
การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > สายเรียกซอน 
> ทํางาน
หากคุณตองการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลบั

ตัวเลือกที่ใชไดขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริม
จากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ
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ในระหวางที่ใชสาย เลือก ตัวเลอืก เพือ่เลือกใชตัวเลือกตางๆ 
ดังตอไปนี้:
โอน — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยูและวางสายของ
คุณเองจากการสนทนา
แทนที ่— เพื่อวางสายที่สนทนาอยูและเปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน
สง DTMF — เพือ่สงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF 
(เชน รหัสผาน) ปอนตัวอักษร DTMF หรือคนหาจาก รายชื่อ 
ในการปอนตัวอักษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอักษรเมื่อตองการ
หยุดสายชัว่คราว (p) ใหกดปุม * ซ้ําๆ หากตองการสงโทนเสียง 
ใหเลือก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มโทน DTMF ใหกับหมายเลข
โทรศัพท หรือเพิ่มฟลด DTMF ลงในรายชื่อในสมุดโทรศัพท

การโทรสายวิดีโอ
ขณะสนทนาทางวิดโีอ คุณจะเห็นภาพวดิีโอแบบเรียลไทม 
สองทิศทางระหวางคุณกับคูสนทนาปลายสาย ภาพวิดโีอสด
หรือภาพวดิีโอที่ถายไวโดยใชกลองถายรูปในโทรศัพทจะแสดงให
แกคูสนทนาทางวิดีโอปลายสายดู
ในการสนทนาทางวิดโีอ คุณจําเปนตองอยูภายในบริเวณพืน้ที่
ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS คุณอาจตองใชการด USIM 
เพื่อใชในการสนทนาทางวิดีโอ โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อดขูอมลู
เกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิกบริการสนทนาทาง

วิดโีอ ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนา
อีกฝายเทานั้น โดยสามารถใชไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงาน
รวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชัน
การสนทนาทางวิดโีอได หากมีการใชสายสนทนา สายสนทนาทาง
วิดโีออื่น หรือสายขอมูลอื่นอยู
ไอคอน:

คุณไมไดรับภาพวิดโีอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวดิีโอ หรือ
ระบบเครือขายไมไดสงวิดีโอนั้น)

คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ
1 กดหมายเลขโทรศัพทในโหมดสแตนดบาย หรือเลือก เมนู > 

รายชื่อ และเลื่อนไปยังรายชือ่ที่ตองการ
2 เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดโีอ

การเริ่มตอสายอาจตองใชเวลาสักครู กําลงัรอภาพวิดโีอ 
จะแสดงขึ้น ในกรณทีี่ตอสายไมได (เปนตนวา ระบบเครือขาย
ไมรองรับฟงกชนัการสนทนาทางวิดีโอ หรือเครื่องปลายสาย
ไมสามารถใชงานรวมกันได) เครื่องจะแสดงขอความใหคุณ
เลือกวาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความแทน
หากตอสายสนทนาทางวิดโีอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็นภาพ
วิดโีอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับสายอาจ
ปฏิเสธการสงวิดีโอ ( ) ซึ่งในลักษณะนี้ คุณจะไดยินเสียงและ
อาจเห็นภาพนิ่งหรือภาพกราฟกพื้นหลังที่เปนสีเทาแทน
 ในการเพิม่หรือลดเสียงในระหวางที่โทร ใหกดปุมระดับเสียง
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หากตองการเปลี่ยนระหวางใหแสดงภาพวิดีโอหรือไดยินเฉพาะ
เสียง ใหเลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน > การสงวดิีโอ, 
การสงเสียง หรือ การสงวดิีโอและเสียง
หากตองการซูมภาพเขาหรือออกของตัวคุณเอง ใหเลือก ขยาย 
หรือ ยอ สัญลักษณการซูมจะปรากฏขึ้นดานบนสุดของจอ
แสดงผล
เมือ่ตองการเปลี่ยนตําแหนงของภาพวิดโีอที่สงและรับบน
หนาจอ ใหเลือก เปลีย่นลําดับภาพ
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนา
ทางวิดีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดโีอ 
โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผูใหบริการระบบเครือขาย หรือ
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
ในการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การแบงปนวิดโีอ
ในการสงภาพวิดีโอในขณะนั้นจากโทรศัพทของคุณไปยังโทรศัพท
ที่เขากันไดขณะที่กําลังโทรศัพทอยู ใหเลือก มุมมองรวม

ขอกําหนดการแบงปนวดิีโอ
เนื่องจาก มุมมองรวม ตองการการเชือ่มตอ 3G Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS) และความสามารถในการใช 
มมุมองรวม จะขึ้นอยูกับเครือขาย 3G โปรดติดตอผูใหบริการ

สําหรับคําถามเกี่ยวกับเครือขายและคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
แอปพลิเคชันนี้ ในการใช มุมมองรวม คุณจะตองปฏิบัติดงันี้:
• ตรวจดใูหแนใจวามกีารตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ

โทรศัพทของคุณแลว หรือเรียกวาการเชื่อมตอ Session 
Initiation Protocol (SIP) โปรดสอบถามการตั้งคา SIP จากผูให 
บริการโทรศัพท และบันทึกไวในโทรศัพทของคุณ ถาคุณรู 
แอดเดรส SIP ของผูรับ คุณสามารถปอนลงในรายชื่อผูติดตอ 
ของผูรับคนนั้นได  เลือก เมนู > รายชื่อ ชือ่ผูติดตอ และ 
ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > 
มุมมองรวม ปอน SIP แอดเดรสในรูปแบบ 
sip:username@domainname (คุณสามารถใช IP แอดเดรส 
แทนชื่อโดเมนได)

• ตรวจดใูหแนใจวาคุณมกีารเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู
ภายในพื้นที่ของเครือขาย UMTS หากคุณเริ่มตนเซสชันการ
แบงปนขณะที่คุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย 
UMTS และเกิดการสงมอบขามเครือขายไปยัง GSM เซสชนั
การแบงปนจะถูกยกเลกิแตคุณยังสนทนาตอได

• ตรวจดใูหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย 
UMTS แลว ถาคุณเชิญใหผูอื่นมารวมแบงปนเซสชันและ
โทรศัพทของคนนั้นปดอยู หรือบุคคลผูนั้นไมอยูในเครือขาย 
UMTS คนนั้นจะไมทราบวาคุณไดเชญิมารวมแบงปนเซสชัน 
อยางไรก็ตาม คุณจะไดรับขอความแสดงขอผดิพลาด
ซึ่งแสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชญิได
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การแบงปนวิดีโอ
เมื่อตองการรับเซสชันการแบงปน ผูรับตองติดตั้ง มุมมองรวม 
และตองตั้งคาที่จําเปนในโทรศัพทเคลือ่นที่ดวย คุณและผูรับตอง
ลงทะเบียนขอใชบริการนี้ คุณจึงจะเริ่มการแบงปนได

วิดีโอสด
1 ขณะใชงานสายสนทนาทางวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > 

รวมดวูิดีโอ > ภาพสด
2 โทรศัพทจะสงคําเชิญไปยัง SIP แอดเดรสที่คุณบันทึกไวใน

รายชื่อของผูรับ 
ถาผูรับมี SIP แอดเดรสหลายชือ่บันทึกไว ใหเลือก SIP 
แอดเดรสที่คุณตองการจะสงคําเชญิและ เลอืก เพือ่สงคําเชิญ
หากไมสามารถใช SIP แอดเดรสของผูรับได ใหปอน SIP 
แอดเดรส เลอืก ตกลง เพื่อสงขอความ 

3 เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญก็จะสามารถแบงปนภาพวิดีโอได
อัตโนมัติ
ลําโพงจะทํางาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชชดุหูฟงเพื่อ
สนทนาตอไดขณะที่คุณแบงปนวิดีโอสด

4 เลือก พัก เพื่อหยุดเซสชนัการแบงปนชั่วคราว เลอืก ทําตอ 
เพื่อกลบัสูการแบงปน

5 หากตองการหยุดการแบงปนเซสชัน เลือก หยุด เมื่อตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุมจบการทํางาน

การตกลงรับคําเชิญ
เมื่อมผีูอื่นสงคําเชญิการแบงปนใหกับคุณ ขอความคําเชิญจะปรากฏ
ขึ้นโดยแสดงชือ่หรือ SIP แอดเดรสของผูสง ถาเครื่องไมไดตั้งเปน 
เงียบ เสียงกริ่งจะดงัขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ
ถาผูอื่นสงคําเชิญการแบงปนใหแกคุณ และคุณไมไดอยูในพืน้ที่
ครอบคลุมของเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบวาคุณไดรับคําเชิญ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญ ใหเลือก ยอมรับ เพือ่เริ่มการแบงปนเซสชนั 
หรือ ปฏิเสธ เพือ่ปฏิเสธคําเชญิ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณ
ปฏิเสธคําเชิญนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมจบการทํางาน
เพื่อปฏิเสธเซสชันการแบงปนและวางสายได
หากตองการหยุดการแบงปนเซสชัน เลือก หยุด

บันทึก
คุณสามารถตรวจสอบการโทร ขอความตัวอักษร การเชือ่มตอขอมูล
แบบแพคเก็ต และสายขอมูล รวมทั้งสายแฟกซ ซึ่งโทรศัพทไดเก็บ
ไวในไฟลบันทึก
การติดตอกับศูนยขอความเสียง ศูนยรับฝากขอความมัลติมีเดยี 
หรือเบราเซอรเพจของคุณนั้น จะแสดงเปนสายขอมูลหรือการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตในไฟลบันทึกการสื่อสารทั่วไป
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หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ
หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลา
อายุใชงาน สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรด
บริการหรือซอฟตแวร

การโทรลาสุด
เครื่องจะบันทึกเบอรโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก 
รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ เครื่องจะบันทึก
หมายเลขที่ไมไดรับสายและที่รับสายก็ตอเมื่อระบบเครือขายใชงาน
ฟงกชันดังกลาวนี้ไดโดยที่เครื่องตองเปดอยูและอยูในพื้นที่บริการ
หากตองการดรูายการที่โทรลาสุด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก เมนู > บนัทึก > เบอรโทรลาสุด และชนิดของการโทร
หากตองการลบเบอรในรายการโทรลาสุดในหนาจอ เบอรโทร
ลาสุด ใหเลือก ตัวเลอืก > ลางเบอรโทรลาสุด หากตองการลบ
บันทึกการใชสายรายการใดรายการหนึ่งเทานั้น ใหเปดบันทึก
การใชสายที่ตองการลบและเลือก ตัวเลอืก > ลบรายการ 

ไฟลบันทึกทั่วไป
ในการดูไฟลบันทึกทั่วไป ใหเลือก เมนู > บันทึก แลวเลื่อนไป
ทางขวา
ในการกรองไฟลบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และประเภท
ตัวกรอง
ในการลบขอมูลในไฟลบันทึกทั้งหมดเปนการถาวร ใหเลอืก 
ตัวเลือก > ลางบนัทึก > ใช
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Navigator

Navigator
โทรศัพทของคุณมตีัวรับสัญญาณ GPS ภายใน
ซึ่งจะรับสัญญาณวิทยุกําลังต่ําจากระบบ
ดาวเทียม และวัดระยะเวลาในการเดนิทาง
ของสัญญาณ ตัวรับสัญญาณ GPS สามารถ
คํานวณตําแหนงไดภายในไมกี่เมตรไดจาก
เวลาในการเดินทาง ระยะพกิัดจะแสดง
เปนองศา และรูปแบบองศาแบบทศนิยม
โดยใชระบบพิกัด WGS-84
ตัวรับสัญญาณ GPS จะอยูบนมมุขวาบนของ
ฝาสไลด เวลาที่จะใชตัวรับสัญญาณ ใหจับเครื่องตั้งขึ้นโดยหัน
ไปทางทองฟา
โปรดสังเกตวาการเชื่อมตอ GPS อาจใชเวลาหลายนาที
เนื่องจากการใหบริการที่เกี่ยวของกับ GPS จะขึ้นอยูกับระบบและ
สภาพแวดลอมของเครือขายไรสาย ดงันั้นอาจไมสามารถใหบริการ
ไดในทุกสภาพแวดลอมตลอดเวลา ในกรณทีี่สัญญาณ GPS 
ขาดหาย ใหกดปุม Navigator เพือ่รีสตารตแอปพลิเคชนั
เครื่องของคุณยังรองรับบริการชวยเหลือ GPS (A-GPS) ซึ่งจะชวย 
คนหาตําแหนงของสถานที่ไดงายขึ้น บริการนี้จะใชผานการ 
เชื่อมตอขอมลูแพ็คเก็ต และผูใหบริการระบบเครือขายอาจคิดคา 
บริการเพิ่มเติมตามที่เครือขายกําหนดไว โปรดติดตอผูใหบริการ 

ระบบสําหรับจุดเชือ่มตออินเตอรเน็ต และการคิดคาบริการที่ 
เกี่ยวของ
เครื่องของคุณไดตั้งไวใหใชกับบริการ Nokia A-GPS ถาผูใหบริการ 
ไมไดระบุคาปรับตั้ง A-GPS ไว ขอมลูชวยเหลือจะถูกดึงมาจาก 
เซิรฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อตองการเทานั้น 
เมื่อคุณเริ่มใชงานฟงกชนั GPS ในครั้งแรก คุณจะตองกําหนดหรือ 
เลือกจุดเชือ่มตอเพือ่ใหสามารถใชงาน A-GPS ได หลังจากนี้ 
ฟงกชนั A-GPS จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อตองการใช หากคุณ 
ไมไดยกเลิกการใชงานเสียกอน ตัวอยางเชน เครื่องจะทําการติดตอ 
บริการ A-GPS โดยอัตโนมัติถามีการปด GPS นานกวาสองชั่วโมง
หากตองการเปดใชหรือยกเลิกการใชวิธีหาตําแหนงอื่นๆ เชน 
A-GPS ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 
วิธีจัดตําแหนง เลื่อนไปยังวิธีหาตําแหนง และเลือก ตัวเลือก > 
ใชงาน หรือ ไมใชงาน
ระบบคนหาตําแหนง (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรับผิดชอบเกี่ยวกับความเที่ยงตรงและ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดยีว ความเที่ยงตรงของขอมูลตําแหนง
อาจจะไดรับผลกระทบจากการปรับจานดาวเทียม GPS ซึ่งกระทํา
โดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา และอาจเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย 
GPS ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาและแผนงานของ Federal 
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Radionavigation ความเที่ยงตรงอาจไดรับผลกระทบจากระบบ
พกิัดทางเรขาคณิตของสัญญาณดาวเทียมที่ไมดี การเขาถึงและ
คุณภาพของสัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบจากตําแหนง
ของคุณ ตึก วัตถุทางธรรมชาติและสภาพอากาศ ตัวรับสัญญาณ 
GPS ควรจะใชภายนอกอาคารเพือ่ใหรับสัญญาณ GPS ไดดียิ่งขึ้น
ควรใช GPS เปนเพียงเครื่องชวยนําทางเทานั้น ไมควรใช GPS 
ในการวัดตําแหนงแบบเที่ยงตรงและคุณไมควรเชื่อถอืขอมลู
ตําแหนงหรือนําทางจากตัวรับสัญญาณ GPS หรือ A-GPS เพยีง 
อยางเดียว
ภาพแผนที่แบบดจิิตอลมกัจะไมเที่ยงตรงและมขีอบเขตไมสมบูรณ 
อยาเชือ่ถอืภาพแผนที่ที่อยูในเครื่องเพียงอยางเดียว
ฟงกชันนี้ไมไดออกแบบขึ้นเพื่อใชกับคําขอตําแหนงของสายที่คุณ 
กําลังสนทนา ติดตอขอขอมูลเพิม่เติมจากผูดูแลระบบเกี่ยวกับการ 
ใชโทรศัพทตามระเบียบขอบังคับของสถานที่ที่ใหบริการการโทร
ฉุกเฉิน
ถาเครื่องไมสามารถหาสัญญาณดาวเทียม ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้:
• ถาคุณอยูในอาคาร ใหออกนอกตัวอาคารเพื่อรับสัญญาณ

ใหดีขึ้น
• ถาคุณอยูนอกอาคาร ใหเดินไปยังพืน้ที่โลงมากขึ้น
• ตรวจสอบวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS บนเครื่อง 
• ถาสภาพอากาศไมดี อาจสงผลกระทบตอความแรงของ

สัญญาณได
• การเชือ่มตอ GPS อาจใชเวลาหลายนาที

แอปพลิเคชัน Navigator
หากตองการเริ่มใชงานแอปพลิเคชัน Navigator ใหกดปุม Navigator 
หรือเลือก เมนู > Navigator
ดวยแอปพลเิคชัน Navigator ค ุณสามารถนําทาง คนหาสถานที่และ
เสนทาง และวางแผนการเดินทางได คุณจะไดรับเสียงแนะนําและ
คําแนะนําการเดินทางโดยใชแัผนที่เลี้ยวตอเลี้ยวขณะเดินทาง
เมือ่คุณใชงานแอปพลิเคชัน Navigator เครื่องจะซูมไปยังตําแหนง
ที่รูจักลาสุด และแสดง กําหนดตําแหนง จนกวาตัวรับสัญญาณ 
GPS จะสามารถคํานวณตําแหนงของคุณได

ปุม Navigator
คุณสามารถใชปุม Navigator เปนปุมลัดเพื่อเขาไปยังฟงกชนัตางๆ 
ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะของแอปพลิเคชัน Navigator เมือ่กดปุมนี้
• ถายังไมไดเปดแอปพลิเคชนั Navigator ปุม Navigator จะเปด

แอปพลิเคชันขึ้นมา
• ถาแอปพลเิคชัน Navigator แสดงอยูบนหนาจอ แตไมแสดง

ตําแหนงขณะนั้น ปุม Navigator จะเลื่อนแผนที่เขาสูตําแหนง
ในขณะนั้น

• ถาแอปพลเิคชัน Navigator อยูตอนหนาและกําลังแสดง 
ตําแหนงปจจุบัน ปุม Navigator จะเปดฟงกชันการนําทาง
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• ถาแอปพลิเคชนั Navigator ทำงานเปนพืน้หลัง ปุม Navigator 
จะดึงแอปพลเิคชันเขาสูหนาจอ และไปยังตําแหนง GPS บน 
แผนที่

ปุมลัดในแอปพลิเคชัน Navigator
1 — เปดภาพ คนหา
2 — เปลี่ยนรูปแบบการรับชมภาพ
3 — สลับระหวางสีสําหรับกลางวนัและสีสําหรับกลางคืน
4 — แสดงหรือซอนแถบดําเนินการ (เฉพาะขณะใชระบบนําทาง)
5 — แสดงหรือซอนการดู ขอมูล GPS
6 — สลับระหวางภาพ 2 มิติและ 3 มิติ
7 — เปดการคนหา ขอความอิสระ
8 — ซูมไปยังแผนที่โดยรวม
9 — สลับระหวางเปดและปดเสียง
0 — ฟงเสียงคําแนะนํากอนหนาซ้ํา (เฉพาะเมื่อใชระบบนําทาง)
* หรือ # — ซูมแผนที่เขาหรือซูมออก ระดบัต่ําสุดคือถนน และระดับ
สูงสุดคือทั่วโลก
เมื่อตองการเลื่อนบนแผนที่ ใหเลื่อนไปทางซาย ขวา ขึ้นหรือลง

การนําทางไปยงัตําแหนงสถานที่
หากตองการกําหนดโหมดการเดนิทางในแอปพลิเคชัน Navigator 
ใหเลือก ตัวเลือก > ประเภทการเดนิทาง และ เร็วที่สุด, 

ระยะทางสั้นที่สุด หรือ คนเดินเทา หากตองการกําหนด
รายละเอียดของสภาพในการเดินทางเพิม่ขึ้น ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การตั้งคาตางๆ > การนําทาง โหมดการเดินทางสามารถเปลี่ยน
ไดทุกเวลาขณะใชการนําทาง 

การนําทางไปยังจุดหมายปลายทาง
1 ในแอปพลิเคชัน Navigator ใหเลือก ตัวเลือก > นําทาง และ 

ตัวเลือกการนําทาง ต ัวอยางเชน ในการคนหาที่อยู ใหเลือก 
ที่อยู หรือเพือ่คนหาจุดที่นาสนใจ (POI) ใหเลือก ใกลเคยีง
คุณสามารถคนหาจุดหมายปลายทางในแผนที่โดยเลื่อน
เคอรเซอรไปยังจุดหมายที่ตองการ

2 หากตองการเริ่มใชระบบนําทาง ใหเลือกจุดหมายจากรายการที่ 
ประมวลผลหรือบนแผนที่ และเลือก นําทางไป
ถาระบบนําทางกําลังทํางาน และคุณตองการเริ่มอันใหม ให 
เลือก ใช เมือ่เครื่องรองขอใหยืนยัน หากตองการใชระบบ 
การนําทางตอ และกลับไปยังภาพแผนที่ ใหเลอืก ไม

3 หากตองการหยุดการใชระบบนําทางปจจุบัน ใหกดปุมลบ หรือ 
เลือก ตัวเลือก > หยุดการนําทาง > ใช เพือ่ยืนยัน หาก 
ตองการใชระบบนําทางตอ ใหเลือก ไม

หากตองการเพิ่มจุดบอกทางขณะที่ระบบนําทางกําลังทํางานอยู: 
1 คนหาและเลือกจุดบอกทางจากรายการที่ประมวลผลหรือบน

แผนที่
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2 เลือก นําทางผาน ถาไมมจีุดบอกทางกลางสําหรับการเดนิทาง 
ระบบนําทางจะทํางานตออัตโนมัติ 
ถาระบุจุดบอกทางกลาง จะมขีอความใหยืนยันปรากฎขึ้น หาก 
ตองการใหระบบนําทางไปยังจุดบอกทางใหม ใหเลือก ใช หรือ 
หากตองการใชการนําทางของจุดบอกทางเกาตอไป ใหเลือก ไม

สัญญาณเตือน
หากตองการรับสัญญาณเตือนแบบวิชวลหรืออะคูสติกเมือ่ใกลถึง
สถานที่นั้น ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาตางๆ > สัญญาณเตือน 
และประเภทของสถานที่นั้น ตัวอยางเชน เลือก จุดนาสนใจ และทํา 
เครื่องหมายในหมวดยอยที่ตองการ

การตั้งสิ่งกีดขวาง
หากตองการหลีกเลี่ยงเสนทางบางสวนในแผนที่กําหนดไวขณะใช
ระบบนําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > ระบสุิ่งขวางกั้น และระยะทาง
ที่คุณตองการตั้งการกั้นทาง
หากตองการระบุสวนที่ตองการหลีกเลี่ยงในภาพ รายละเอียด
บอกเสนทาง ใหเลือกเลือกจากรายการ

การเบราสแผนที่
ถาไมไดใชระบบนําทาง คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน Navigator ใน 
การเบราซแผนที่ และคนหาสถานที่และตําแหนง (เชน ตามที่อยู) 
ไมจําเปนตองสัญญาณ GPS ขณะเบราสแผนที่

การดูขอมูลตําแหนง
หากตองการดูสิ่งที่ไดคนหาและขอมูลของสิ่งนั้นบนแผนที่ ใหเลือก
สิ่งนั้นจากรายการและ แสดงบนแผนที่
คุณสามารถดูขอมูลไดโดยการเลื่อนไปยังสถานที่ที่ตองการบน
แผนที่ แลวเลือกและ แสดงขอมูล
หากตองการโทรไปยังสถานที่ที่เลือกไว ใหเลือก โทรออก ในการใช
ฟงกชันโทรออก จะตองเลอืกรายการจากรายการที่คนหาไดหรือ
ในภาพแผนที่ 

สงและบันทกึขอมูลของสถานที่นั้นๆ
ในการสงขอมูลสถานที่ (เชน ภาพแผนที่) ขอมูลเสนทาง หรือ 
ตําแหนง GPS ของคุณไปยังเครื่องที่เขากันได ใหเลือก ตัวเลือก > 
สง และขอมูลที่ตองการจะสง ชองทางของขอมลูจะขึ้นอยูขอมูล
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นั้นๆ เชน แผนที่ที่เปรียบเสมอืนรูปภาพจะสามารถสงไดทาง
ขอความมลัติมเีดียหรือขอความอีเมล หรือผานทางการตอ 
Bluetooth
หากตองการจะสงตําแหนงของเคอรเซอรบนแผนที่เขาไปยังเครื่อง
ที่เขากันได เชน SMS หรือ MMS ใหเลือกเคอรเซอร และ 
สงตําแหนงเคอรเซอร > ทางตัวอักษร หรือ ทางมัลติมเีดยี 
ในการบันทึกขอมูล เชนตําแหนง GPS หรือตําแหนงเคอรเซอร
ปจจุบันเขายังเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึก และขอมูล
ที่ตองการจะบันทึก
คุณสามารถเพิ่มสถานที่ เชน ตําแหนงเคอรเซอร ใน รายชื่อ เลอืก 
บันทึกตําแหนงของเคอรเซอร > การติดตอใหม

แผนการเดินทาง
1 ในแอปพลิเคชนั Navigator ใหเลือก ตัวเลือก > เสนทาง > 

วางแผนเสนทางใหม ปอนชื่อถนน และเลือก บนัทึก
2 เลือก จุดออกเดินทาง> ระบุจุดออกเดินทาง เพือ่คนหา 

และเลือกจุดเริ่มตนของการเดินทาง 
3 เลือก จุดหมายปลายทาง > ตั้งจุดปลายทาง เพือ่คนหา 

และเลือกจุดหมายปลายทางการเดนิทาง
4 หากตองการเพิ่มจุดบอกทาง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มจุด

กําหนดเสนทางและคนหาและเลือกจุดบอกทางที่ตองการ
จะเพิ่ม 

5 ในการเริ่มการเดนิทาง ใหเลอืก ตัวเลือก > เริ่มการนําทาง 
และตําแหนงที่ตองการแวะลําดบัแรก
ถาระบบนําทางกําลังทํางานอยู และคุณตองการเริ่มระบบ
นําทางใหม เครื่องจะขอใหยืนยัน หากตองการยกเลิกระบบ
นําทาง และเริ่มเสนทางใหม ใหเลือก ใช หากตองการใช
ระบบนําทางตอ ใหเลือก ไม

หากตองการเปลี่ยนลําดบัจุดบอกทาง ใหเลือกจุดบอกทางที่ตองการ
เปลี่ยน,ตัวเลือก > ยาย และตําแหนงที่ตองการยายจุดบอกทางนี้

การตั้งคา
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาของแอปพลิเคชนั Navigator ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคาตางๆ และฟงกชนัที่ตองการจะแกไข 
ต ัวอยางเชน ในการเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่ระบุเฉพาะใหแสดง
บนแผนที่ ใหเลือก แผนที่ > แสดงจุดนาสนใจ และประเภทของ
สถานที่นั้นๆ
หากตองการตั้งคาการใชคําแนะนําดวยเสียงขณะโทรศัพทอยู 
ใหเลือก การนําทาง > วิธีจัดการขณะพูดโทรศัพท > 
กลบคาํแนะนํา เพื่อตั้งคําแนะนําดวยเสียงใหมรีะดับเสียงเบา
กวาเสียงที่กําลังสนทนา หรือ สายและคําแนะนํา เพื่อให
คําแนะนําดวยเสียงและการสนทนาทางโทรศัพทมีระดบัเสียงเทากัน 
หรือ สงเสียงขอคําแนะนํา เพือ่เปลี่ยนคําแนะนําดวยเสียงใหเปน
เสียงบี๊บ
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Navigator

สําหรับรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับการตั้งคา โปรดดวูิธีใช 
Navigator ในการเขาดวูิธีใช ใหเลอืก การตั้งคาตางๆ > ตัวเลือก 
> วิธีใช 

ฟงกชันพเิศษ 
ในการใชงานเครื่องใหครบสมบูรณ คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่
จากอินเทอรเน็ตเขายังเครื่องพีซีและใชแอปพลิเคชนั Nokia Map 
Manager (แอปพลิเคชนัเสริมของ PC Sute) เพื่อยายแผนที่
จากเครื่องพีซี หรือ DVD มายังการดหนวยความจําในโทรศัพทได 
โปรดดู “การยายแผนที่จากเครื่องพซีี” หนา 39 
คุณยังสามารถใชแอปพลิเคชัน Navigator ในการดาวนโหลดขอมูล
ที่เล็กกวา เชน คูมือการทองเที่ยวและการเดินทาง และขอมลูสภาพ
อากาศเขายังหนวยความจําบนเครื่องได กอนที่คุณจะใชแผนที่หรือ 
ขอมูลอื่น คุณจะตองซื้อใบอนุญาตพรอมแอปพลิเคชนั Navigator
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับขอมลู (คอนเทนต) ที่ซื้อมา ใหลอง
ซิงโครไนซหมายเลขลิขสิทธิ์ เลือก เพิ่มเติม > ตัวเลอืก > 
ทําใหรหัสคยีที่ไดรับอนุญาตถูกตองตรงกัน
บริการพเิศษจะใหบริการโดยผูใหบริการบุคคลที่สาม การใชงาน
จะขึ้นอยูกับประเทศ ผูใหบริการและกฎหมายทองถิ่น

การยายแผนที่จากเครื่องพซีี
ขอกําหนดของเครื่องพีซีในการยายแผนที่มีดงันี้:
• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือรุนหลังจากนี้)
• Nokia PC Suite 6.82 หรือรุนหลังจากนี้
• แอปพลิเคชัน Nokia Map Manager (แอปพลิเคชันเสริมจาก 

PC Suite)

ในการยายแผนที่ระหวาง PC และการดหนวยความจํา เชน 
เมือ่คัดลอกขอมูลในการดหนวยความจําไปยังการดหนวยความจํา
อันใหม ใหใช Nokia Map Manager ต อโทรศัพทเขากับเครื่องพซีี
ดวยสาย USB และเลือก PC Suite เปนโหมดในการเชือ่มตอ
หากตองการเปลี่ยนโหมดการตอ USB เลอืก เมนู > การตั้งคา > 
เชื่อมตอ > USB > โหมด USB
Nokia Map Manager จะเหมาะสําหรับการสงไฟลแผนที่ สําหรับ
ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยายแผนที่โดยใช Nokia Map Manager 
โปรดดูที่วิธีใช Nokia Map Manager 
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การเขียนขอความ
เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของ
หนาจอ แสดงถงึระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิ หรือ  ปรากฏขึ้น 
แสดงถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ในการตั้งคาใหใชหรือไมใช
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติขณะเขียนขอความ ใหกดปุม # ซ้ําๆ 
จนกวาโหมดที่จะตองการจะทํางาน

, สัญลักษณ  หรือ จะปรากฏถดัจาก
สัญลักษณของระบบปอนขอความ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบตัวพิมพ 
ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # 

แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนระหวางโหมดตัวอักษร
และตัวเลข ใหกดปุม # ซ้ําๆ จนกวาโหมดที่ตองการจะทํางาน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถงึ 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตองการปรากฏ ตัวอักษร
ทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพมิพไวบนปุมครบ
ทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว 
โปรดดทูี่ ภาษาที่ใชเขียน ใน “ภาษา” หนา 80
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณ
ใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น (หรือเลือ่นไปยังจุดสิ้นสุด
ของระยะเวลาในการปอนที่กําหนดไว) หลังจากนั้นใหปอนตัวอักษร

ในการปอนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุมตัวเลข
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 
สําหรับตัวอักษรอื่นๆ ใหกดปุม *
หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว ใหกดปุมลบ หากตองการลบ
ตัวอักษรหลายตัว ใหกดปุมลบคางไว
ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยัง
บรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
หากตองการปอนตัวอักษรไดโดยกดปุมเพียงครั้งเดียว ใหใชระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมตัินี้ หากตองการใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิ 
ใหกดปุม # ซ้ําๆ จนกวา ปรากฏ ซึ่งจะทําใหระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติทํางานในโปรแกรมแกไขทุกประเภทที่มีอยูใน
โทรศัพท
1 ในการเขียนคําที่ตองการ กดปุม 2–9 กดปุมแตละปุมเพยีง

หนึ่งครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีละตัว คําจะเปลี่ยนไปตามการ
กดปุมในแตละครั้ง
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สําหรับเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญ ใหกดปุม 1 สําหรับ
เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษสวนใหญ ใหกดปุม * 
คางไว
หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว ใหกดปุมลบ หากตองการลบ
ตัวอักษรหลายตัว ใหกดปุมลบคางไว

2 เมือ่เขียนคําเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ยืนยันโดยเลื่อนไป
ขางหนาหรือแทรกชองวาง
ถาเขียนคําไมถูกตอง ในการดคูําอื่นที่สอดคลองกับที่พบใน
พจนานุกรมทีละคํา ใหกดปุม * ซ้ําๆ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขียนไมมอียูในพจนานุกรม ในการเพิม่คําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคํา (สูงสุด 32 ตัวอักษร) โดยใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก ตกลง คํานั้นจะถูกเพิ่มเขาไป
ในพจนานุกรม เมือ่พจนานุกรมเต็ม คําใหมจะเขาไปแทนที่คํา
ที่เคยปอนไวนานที่สุด

การเขียนคําประสม
เขียนสวนแรกของคําประสม แลวเลื่อนไปขางหนาเพื่อยืนยัน 
เขียนสวนที่เหลือของคําประสมนั้น และจบการเขียนคําดังกลาว
โดยกดปุม 0 เพือ่เวนวรรค

การคัดลอกและลบขอความ
1 ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลื่อน

ไปทางซายหรือขวา เมือ่ตัวเลือกเลื่อนไปถึงขอความใด 
ขอความนั้นจะถูกไฮไลตไว ในการเลือกขอความหลายบรรทัด 
ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลื่อนขึ้นหรือลง 

2 ในการคัดลอกขอความไปยังคลิปบอรด ใหกดคางไวที่ปุม # 
พรอมกับเลอืก คดัลอก
หากคุณตองการลบขอความที่เลือกไว ใหกดปุมลบ

3 ในการเพิ่มขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการใสขอความ 
กดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลือก วาง
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การรับสงขอความ
ในการเปดเมนู ขอความ ใหเลือก เมนู > ขอความ ฟงกชัน 
ขอความใหม และรายการแฟมขอมลูที่ตั้งไวจะแสดงขึ้น:

 ถาดเขา — ประกอบดวยขอความที่ไดรับยกเวนขอความ
อีเมลและขอความจากระบบ ขอความอีเมลจะถกูจัดเก็บไวในแฟม
ขอมลู ศูนยฝากขอความ ในการอานขอความแสดงขอมลูของ
ระบบที่ใชงาน ใหเลือก ตัวเลอืก > ขอความจากระบบ

 โฟลเดอรของฉัน — สําหรับจัดการขอความของคุณไวใน
แฟมขอมูล

 ศูนยฝากขอความ — เพือ่เชือ่มตอกับเมลบอกซระยะไกล
ของคุณเพื่อรับขอความอีเมลใหมหรือดูขอความอีเมลที่รับกอน
หนานี้แบบออฟไลน หลังจากกําหนดการตั้งคาศูนยขอความใหม
เรียบรอยแลว ชื่อที่ตั้งใหกับศูนยขอความนั้นจะแทนที่ ศูนยฝาก
ขอความ

 ฉบับราง — จัดเก็บขอความฉบับรางที่ยังไมไดสง
 สง — จัดเก็บขอความที่สงแลวโดยไมรวมขอความที่สงโดยใช 

Bluetooth โปรดดู บนัทึกขอความที่สง ใน “การตั้งคาอื่นๆ” 
หนา 50

 ถาดออก — ใชบันทึกขอความที่รอสงชัว่คราว

 รายงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — บันทึกผลการ
สงขอความแบบตัวอักษร ขอความประเภทพเิศษ เชน นามบัตร 
และขอความมัลติมีเดียที่สงไปเรียบรอยแลว ทั้งนี้ คุณอาจ
ไมสามารถรับรายงานผลการสงขอความมลัติมเีดียที่สงไปยัง
อีเมลแอดเดรสได

การเขียนและสงขอความ
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ
ที่แทรกมขีนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมขีนาด
เล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่ยาวกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวกวา
จะถกูสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการ
จะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับตัวอักษรที่มเีครื่องหมายเสียงหนัก
หรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลอืกบางภาษา 
จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสง
เปนขอความเดียวได 
เฉพาะเครื่องที่มคีุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
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กอนการสงและรับขอความ SMS, ขอความมลัติมีเดีย หรืออีเมล 
หรือเชื่อมตอกับศูนยขอความระยะไกล คุณตองกําหนดการตั้งคา
การเชือ่มตอที่ถูกตองใหเรียบรอย โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาการสงขอความ” หนา 47
1 ในการสรางขอความ เลือก เมนู > ขอความ > ขอความใหม 

และประเภทของขอความนั้น 
สําหรับการสรางขอความคลิปเสียง โปรดด ู
“การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress” หนา 43

2 เลือกผูรับหรือกลุมจาก รายชื่อ หรือใสหมายเลขโทรศัพท
หรืออีเมลแอดเดรสของผูรับลงใน ถึง แยกรายชือ่ผูรับโดยใช
เครื่องหมายอัฒภาค (;)

3 ขณะสรางขอความอีเมลหรือขอความมัลติมีเดยี ใหเลื่อนลงไปที่
ชองหัวขอ และปอนชือ่หัวขอ

4 เลื่อนลงเพือ่ยายไปที่ฟลดขอความ
5 เขียนขอความ

ขณะเขียนขอความแบบตัวอักษร สัญลักษณแสดงความยาวของ
ขอความจะแสดงจํานวนตัวอักษรที่คุณปอนในขอความได เชน 
10 (2) หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงใน
ขอความไดอีก 10 ตัวอักษร โดยจะสงเปนสองขอความแยกกัน
ในการใชแบบขอความของขอความตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก 
> แทรก > รูปแบบ ในการสรางการนําเสนอตามแบบขอความ
ที่จะสงเปนขอความมัลติมีเดยี เลือก ตัวเลอืก > สรางการ
นําเสนอ ในการใชแบบขอความของขอความมัลติมีเดีย 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ใสรายการ > ตัวอยางขอความ

ในการเพิ่มมีเดียออปเจ็กตลงในขอความมลัติมีเดีย ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใสรายการ > รูปภาพ, คลิปเสียง หรือ วิดีโอคลิป 
ในการสรางและเพิม่มีเดยีออปเจ็กตใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใสใหม > รูปภาพ, คลปิเสียง, วดิีโอคลิป หรือ สไลด 
เมือ่มีการใสเสียงลงไป  จะแสดงขึ้น
ในการเพิ่มมีเดียออปเจ็กตลงในอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > 
แทรก > รูปภาพ, คลิปเสียง, วิดโีอคลปิ, บนัทึก หรือ 
ตัวอยางขอความ

6 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง

การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
ขอความคลิปเสียงคือขอความมัลติมเีดยีที่ประกอบดวยคลิปเสียง 
ในการเขียนและสงขอความคลิปเสียง กรุณาปฏิบัติดังนี้:

1. เลอืก เมนู > ขอความ > ขอความใหม > ขอความคลปิเสียง

2. ในชอง ถึง ใหเลือกผูรับ รายชื่อ หรือใสหมายเลขโทรศัพท
หรืออีเมลแอดเดรส เลื่อนลงไปที่ชองขอความ

3. ในการบันทึกไฟลเสียงใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ใสคลิปเสียง > 
คลิปเสียงใหม การบันทึกจะเริ่มขึ้น
หากตองการใชไฟลเสียงที่บันทึกไวแลว ใหเลอืก ตัวเลือก > 
ใสคลปิเสียง > จากคลังภาพ แลวเลื่อนไปตามไฟลเสียง
และเลอืกไฟลที่ตองการ ไฟลเสียงจะอยูในรูปแบบ .amr
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ในการเลนไฟลเสียงใหเลือก ตัวเลอืก > เลนคลิปเสียง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง

การตั้งคาอเีมล
กอนที่คุณจะสามารถสง, รับ, ดึง, ตอบ และสงตออีเมลไปยังอีเมล
อื่นๆ คุณจะตองตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) และกําหนด
คาปรับตั้งอีเมลของคุณใหถกูตอง โปรดดู “การเชือ่มตอ” หนา 86 
และ “การตั้งคาอีเมล” หนา 48 
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําจากผูใหบริการอีเมลและผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต

ถาดเขา—การรับขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา
เมื่อมีขอความที่ยังไมไดเปดอานอยูในถาดเขา ไอคอนจะเปลี่ยนเปน 

ในการเปดดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
และขอความที่ตองการ

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอมลูใน
ขอความมลัติมเีดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 

การดูมัลติมีเดียออปเจ็กต
หากตองการดูรายการมีเดียออปเจ็กตที่ใชในขอความมัลติมเีดยี 
ใหเปดขอความและเลอืก ตัวเลือก > ออปเจ็กต คุณสามารถ
บันทึกไฟลในโทรศัพทหรือสงไฟลดังกลาวไปยังอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันไดโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือสงเปนขอความ
มลัติมเีดยี

ประเภทขอความพิเศษ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความไดหลายรูปแบบ เชน โลโก
ระบบ นามบัตร รายการปฏิทิน และเสียงเรียกเขา
ในการเปดดขูอความที่ไดรับ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
และขอความที่ตองการ คุณสามารถบันทึกขอความแบบพิเศษ
ลงในเครื่องของคุณได เชน เมื่อจะบันทึกรายการปฏิทินลงในปฏิทิน 
ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึกไปยังปฏิทิน

หมายเหตุ: ฟงกชนัขอความแบบภาพนี้จะใชไดในกรณี
ที่มีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเทานั้น เฉพาะ
โทรศัพทที่มีคุณสมบัติแสดงขอความภาพเทานั้นที่จะ
รับและแสดงขอความภาพได ลักษณะขอความที่แสดง
อาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
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ขอความบรกิาร
ขอความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนการแจงขอมูล 
(เชน หัวขอขาว) ซึ่งประกอบดวยขอความตัวอักษร หรือแอดเดรส
ของบริการเบราเซอร โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่สอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมคัรเปนสมาชกิ

แฟมสวนตัว 
คุณสามารถจัดขอความของคุณไปไวในแฟมขอมลู สรางแฟมขอมูล
ใหม รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ และลบแฟมขอมลูได
เลือก เมนู > ขอความ > โฟลเดอรของฉนั ในการสรางแฟมขอมูล 
ใหเลือก ตัวเลอืก > โฟลเดอรใหม และใสชือ่แฟมขอมูล

ศูนยขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ศูนยฝากขอความ เชื่อมตอกับ
ศูนยฝากขอความ? จะแสดงขึ้น เลือก ใช เพื่อเชื่อมตอกับ
เมลบอกซ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือ ไม เพื่อดูขอความ
อีเมลที่ไดรับกอนหนานี้แบบออฟไลน
หากตองการเชื่อมตอกับศูนยขอความในภายหลัง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เชื่อมตอ
เมือ่คุณสรางเมลบอกซใหม ชือ่ที่คุณตั้งใหเมลบอกซนั้นจะแทนที่ 
ศูนยฝากขอความ คุณสามารถมีเมลบอกซไดสูงสุด 6 เมลบอกซ

เมือ่คุณออนไลน เพื่อสิ้นสุดการเชือ่มตอขอมูลกับศูนยขอความ
ระยะไกล เลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ

การดึงอีเมลจากเมลบอกซ
ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความ
อีเมลอาจมซีอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 

1 เลอืก เมนู > ขอความ > ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > 
เชื่อมตอ

2 เลอืก ตัวเลือก > ดงึอีเมล และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใหม — เพือ่ดึงขอความอีเมลใหมทุกขอความมายังโทรศัพท
ของคุณ
ที่เลอืก — เพื่อดงึขอความอีเมลเฉพาะที่เลือกไวเทานั้น
ทั้งหมด — เพื่อดงึขอความทั้งหมดที่มีอยูในเมลบอกซ

3 หลงัจากรับขอความอีเมลเสร็จเรียบรอยแลว คุณสามารถดู
ขอความดังกลาวแบบออนไลนตอได เลือก ตัวเลือก > 
ตัดการเชื่อมตอ เพือ่ปดการเชือ่มตอและดูขอความอีเมล
ออฟไลนได

4 ในการเปดขอความอีเมล ใหเลือก หากยังไมไดดึงขอความอีเมล
และคุณออฟไลนอยู และคุณเลอืก เปด เครื่องจะถามคุณวา
ตองการเรียกขอความนี้จากเมลบอกซหรือไม
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ในการเปดดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  
ใหเลือก ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ คุณสามารถดงึขอมูล เปด 
หรือบันทึกสิ่งที่แนบในรูปแบบที่รองรับได

การลบขอความอีเมล
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทแตยังคงเก็บอีเมลนั้นไวใน
ศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ > โทรศัพทเทานั้น 
หัวขออีเมลจะยังคงอยูในโทรศัพท แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย 
คุณตองลบขอความอีเมลออกจากเมลบอกซระยะไกลกอน จากนั้น
จึงเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเมลบอกซระยะไกลเพื่ออัพเดต
สถานะ
หากตองการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและศูนยขอความระยะไกล 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร
ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากทั้งโทรศัพทและเซิรฟเวอรนั้น 
ใหเลื่อนไปยังอีเมลที่เลอืกใหลบออกในระหวางการเชื่อมตอครั้ง
ถัดไป และเลือก ตัวเลือก > ยกเลกิการลบ

ถาดออก 
แฟมขอมูลถาดออกเปนแหลงจัดเก็บชัว่คราวสําหรับขอความที่รอสง
ในการเขาสูแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดออก 
สถานะของขอความจะมดีังนี้:

กําลงัสง — โทรศัพทกําลงัสงขอความ
กําลงัรอ หรือ รอคิว — โทรศัพทกําลังรอสงขอความหรืออีเมล
สงซ้ําเมือ่ ... — การสงลมเหลว เครื่องจะพยายามสงขอความ
อีกครั้งหลงัจากพนเวลาที่กําหนดไว ในการสงขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > สง
ถูกระงับ — เมือ่ตองการตั้งคาเอกสารใหพักรอขณะอยูในแฟม
ขอมูลถาดออก ใหเลื่อนไปยังขอความที่จะสงและเลือก ตัวเลือก > 
ระงับการสง
ลมเหลว — เครื่องจะพยายามสงขอความนั้นซ้ําจนถึงจํานวนครั้ง
ที่ตั้งไวสูงสุดแลว

การแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
คุณอาจไดรับขอความจากหัวขอตางๆ มากมาย เชน การพยากรณ
อากาศ หรือสภาพการจราจร จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ในการเรียกใชบริการ โปรดดูที่การตั้งคา 
ขอความจากระบบ ใน “การตั้งคาขอความจากระบบ” หนา 50
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความจากระบบ
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตอาจทําใหไมสามารถรับขอความ
แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
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โปรแกรมเขียนคําสั่งบริการ
ในการปอนและสงคําสั่งขอใชบริการ (โดยทั่วไปรูจักกันในชือ่คําสั่ง 
USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ไปยัง
ผูใหบริการของคุณ เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > คําสั่ง
บริการ ในการสงคําสั่ง ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

การตั้งคาการสงขอความ

การตั้งคาขอความแบบตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
ตัวอักษร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ศูนยรับฝากขอความ — แสดงศูนยขอความที่ระบุไวทั้งหมด
ศูนยขอความที่ใช — กําหนดศูนยขอความที่ใชสําหรับการสง
ขอความตัวอักษรและขอความประเภทพิเศษ เชน นามบัตร เปนตน
การเขารหัสอักขระ > การสนับสนุนเต็ม — เพื่อเลือกตัวอักษร
ทั้งหมดในขอความที่จะสงในขณะที่ด ูหากคุณเลือก การสนับสนุน
ที่ลดลง ตัวอักษรที่มเีครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ 
อาจถูกแปลงกลับเปนตัวอักษรอื่น
การรับรายงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เมื่อกําหนด
เปน ใช สถานะของขอความที่สงแลว (กําลังรอ, ลมเหลว, สงถึง) 
จะปรากฏใน รายงาน

อายุขอความ — ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูรับขอความไดภายใน
ชวงเวลาที่สามารถใชขอความนั้นได เครื่องจะลบขอความดงักลาว
ออกจากศูนยบริการขอความ โปรดทราบวาระบบเครือขายตอง
สนับสนุนคุณสมบัตินี้ดวย
สงขอความเปน — เพื่อกําหนดวธิีการสงขอความ คาที่ตั้งไวคือ 
ขอความ
การเชื่อมตอที่เลือก — คุณสามารถสงขอความแบบตัวอักษร
โดยใชระบบ GSM ปกติหรือผานขอมูลแพคเก็ต ในกรณีที่ระบบ
เครือขายสนับสนุน
ตอบผานศูนยเดิม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — ถาคุณ ใช 
และผูรับตอบกลับขอความของคุณ ขอความที่ตอบกลับนั้นจะถกูสง
โดยใชหมายเลขศูนยบริการขอความเดยีวกัน บางเครือขายอาจ
ไมมตีัวเลือกนี้

การตั้งคาการสงขอความมัลติมีเดีย
เลอืก เมนู > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ขนาดรปูภาพ — กําหนดขนาดรูปภาพในขอความมัลติมีเดยี 
ถาคุณเลือก ดั้งเดิม ภาพจะมีขนาดเทาเดิม
โหมดการสราง MMS — ถาคุณเลือก แนะนํา เครื่องจะแจงใหคุณ
ทราบหากคุณพยายามที่จะสงขอความที่ผูรับอาจไมสามารถรับได 
หากตองการใหเครื่องปองกันคุณจากการสงขอความที่ระบบไม
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สนับสนุน เลือก จํากัด ถาคุณเลือก อิสระ ไมจํากัดการสราง
ขอความ แตผูรับอาจเปดดขูอความของคุณไมได
จุดเชื่อมตอที่ใช — เลือกจุดเชือ่มตอที่ใชสําหรับการเชื่อมตอ
ที่ตองการกับการสงขอความมลัติมเีดีย
การดึงมัลติมเีดยี — หากตองการรับขอความมัลติมีเดยีเฉพาะ
ในระบบเครือขายของคุณ เลือก ออโตในเครือขายบาน 
หากตองการรับขอความมลัติมเีดยีเสมอ เลือก อัตโนมตัิเสมอ 
ในการดึงขอความดวยตนเอง ใหเลอืก โดยผูใช หากไมตองการ
รับขอความมลัติมเีดียหรือขอความโฆษณา เลือก ปด
ยอมรับขอความนิรนาม — หากตองการปฏิเสธขอความที่มาจาก
ผูสงที่ไมรูจัก เลือก ไม
รับโฆษณา — กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณาในแบบขอความ
มัลติมีเดยีหรือไม
รับรายงาน — หากคุณตองการใหแสดงสถานะของขอความ
ที่สงแลว (กําลังรอ, ลมเหลว หรือ สงถึง) ใน รายงาน ใหเลือก ใช 
ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถรับรายงานผลการสงขอความมลัติมเีดีย
ที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสได
ปฏิเสธการสงรายงาน > ใช — ปฏิเสธการสงผลการสง
อายุขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในกรณีที่ไม
สามารถติดตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความ
นั้นได ขอความดังกลาวจะถกูลบออกจากศูนยขอความมลัติมเีดีย

การตั้งคาอีเมล
การตั้งคาศูนยขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล > 
ศูนยฝากขอความ และศูนยขอความ
หากยังไมไดกําหนดการตั้งคาศูนยขอความไวกอน เครื่องจะถามวา
คุณตองการกําหนดการตั้งคาหรือไม
การตั้งคาการเชื่อมตอ > อีเมลขาเขา และ อีเมลขาออก —
ในการกําหนดการตั้งคาที่ถูกตอง โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล

การตั้งคาผูใช
เลือก การตั้งคาผูใช และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ชื่อผูใช — ปอนชื่อที่จะปรากฏในอีเมลขาออก
สงขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — หากตองการ
ตั้งเวลาที่จะขอความสงอีเมล ใหเลือก สงทันที หรือ ระหวาง
เชื่อมตอถัดไป
สงสําเนาถึงตัวเอง — ใช เพื่อสงสําเนาอีเมลไปตามที่อยูที่ได
กําหนดไวใน ที่อยูอีเมลของฉนั
รวมลายเซ็น — เลอืก ใช เพื่อแนบลายเซ็นลงในขอความอีเมล
และเริ่มเขียนหรือแกไขขอความลายเซ็น
การแจงอีเมลใหม — หากไมตองการรับการแจงอีเมลใหม ใหเลือก 
ปด
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การตั้งคาการดึงขอมูล
เลือก การตั้งคาการดึง และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
อีเมลที่จะดึง — ในการดงึเฉพาะหัวเรื่อง ใหเลอืก หัวขอเทานั้น 
หากตองการจํากัดขนาดขอมลูสูงสุดที่ดงึได ใหเลือก การจํากัด
ขนาด และปอนขนาดสูงสุดตอขอความโดยใชหนวยเปนกิโลไบต 
ในการดึงขอความและสิ่งที่แนบ ใหเลือก ขอความและสิ่งที่แนบ 
ตัวเลือก การจํากัดขนาด และ ขอความและสิ่งที่แนบ จะมเีฉพาะ
ศูนยฝากขอความ POP3 เทานั้น
จํานวนการดงึ — ในการจํากัดจํานวนขอความที่จะดึงจากถาดเขา
ของศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก จากถาดเขา > จํานวน
อีเมล และปอนจํานวนขอความสูงสุดที่ดงึขอมูลได นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถจํากัดจํานวนขอความที่จะดงึขอมูลจากแฟมขอมูล
ที่สมคัรขอใชขอมลูใน จากแฟมขอมูล (เฉพาะศูนยฝากขอความ 
IMAP4)
พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (เฉพาะศูนยฝากขอความ IMAP4) — 
กําหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรับศูนยฝากขอความ IMAP4
การสมัครใชแฟมขอมลู (เฉพาะศูนยฝากขอความ IMAP4) — 
เลือกแฟมขอมูลศูนยฝากขอความที่คุณตองการสมัคร ในการสมัคร
ขอใชขอมลูหรือยกเลิกการสมัครขอใชขอมูลจากแฟมขอมูล ใหเลือก 
ตัวเลือก > สมัคร หรือ ยกเลิกการสมคัร

การดึงหัวขอโดยอัตโนมตัิ
เลอืก ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การแจงเตือนอีเมล — เพื่อดงึหัวขอเขายังเครื่องของคุณโดย
อัตโนมตัิเมือ่ไดรับขอความแจงวามอีีเมลใหมในเมลบอกซระยะไกล
ของคุณ ใหเลือก รบัและอัพเดตอัตโนมัติ หรือ เฉพาะเครือขาย
บาน
การดึงอีเมล — ตองการใหเครื่องดงึหัวขออีเมลโดยอัตโนมตัิ
ตามชวงเวลาที่กําหนด ใหเลือก เปดใชงาน หรือหากคุณตองการ
ดึงหัวขอเมื่อคุณอยูในเครือขายหลักเทานั้น เลอืก เฉพาะเครือขาย
บาน หัวเรื่องจะถกูดงึขอมูลโดยอัตโนมัติโดยดึงจากศูนยฝาก
ขอความไดไมเกินสองแหง คุณสามารถกําหนดไดวาตองการใหดงึ
หัวขอในวันและเวลาใด และบอยครั้งเพยีงใด โดยกําหนด วันที่ดึง
หัวขอ, ชั่วโมงที่ดงึหัวขอ ชวงเวลาดึงหัวขอ 

การแจงเตือนอีเมล และ การดงึอีเมล จะไมสามารถทํางาน
พรอมกันได

การตั้งคาขอความบริการ
เลอืก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความบริการ 
และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
ขอความบริการ — ยอมรับหรือปฏิเสธการรับของขอความบริการ
ดาวนโหลดขอความ — ดาวนโหลดขอความโดยอัตโนมัติหรือ
ดวยตนเอง
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การตั้งคาขอความจากระบบ
กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการระบบของคุณวามีบริการแสดงขอมูล
ของระบบที่ใชงานหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) รวมทั้ง
มีหัวขอใดบางและหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
จากระบบ และจากตัวเลอืกตอไปนี้:
การรับ — เลือก เปด หรือ ปด
ภาษา — เลือกภาษาที่คุณตองการรับขอความแสดงขอมลูของ
ระบบที่ใชงาน
การตรวจหาหัวขอ — เพื่อที่จะบันทึกหมายเลขหัวขอที่ไมรูจัก
กอนหนาโดยอัตโนมัติลงในขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
ที่ไดรับมา ใหเลือก เปด

การตั้งคาอืน่ๆ 
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
บันทึกขอความที่สง — เลือกเพื่อบันทึกสําเนาของขอความ
ตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่สงเรียบรอยแลวไปยังแฟม
สง
จํานวนขอความที่บนัทึก — กําหนดจํานวนขอความที่สงแลว
ที่จะบันทึกลงในแฟมขอมลูรายการที่สงในแตละครั้ง เมื่อถึงจํานวน

ที่ตั้งไว เครื่องจะลบขอความที่เคยบันทึกไวกอนหนานานที่สุด
ออกไป
หนวยความจําที่ใช — เลอืกวาจะบันทึกขอความลงในหนวย
ความจําโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา

ตัวอานขอความ
ดวยฟงกชัน ตัวอานขอความ คุณสามารถรับฟงขอความ 
มลัติมเีดยีและขอความอีเมลที่ไดรับ
ในการที่จะรับฟงขอความใน ถาดเขา หรือ ศูนยฝากขอความ 
ใหเลื่อนไปยังขอความหรือเลือกขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ฟง 
หากตองการขามไปยังขอความตอไป ใหเลื่อนลง

เคล็ดลับ: เมื่อ 1 ขอความใหม หรือ อีเมลใหม แสดงขึ้น
ในโหมดสแตนดบาย หากตองการฟงเสียงขอความที่ไดรับ 
ใหกดปุมเลือกดานซายคางไวจนกวา ตัวอานขอความ 
จะเริ่มทํางาน
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รายชื่อ
การจดัการรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
ในการเพิม่รายชือ่ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมลู
ลงในชองที่ตองการ แลวเลอืก เรียบรอย
หากตองการแกไขรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อดังกลาว แลวเลือก 
ตัวเลือก > แกไข
หากตองการกําหนดหมายเลขและที่อยูเริ่มตนที่ระบบตั้งไวใหกับ
รายชือ่ ใหเลือกรายชือ่ แลวเลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่
ตัวเลือกเริ่มตนที่ตองการ แลวเลือก กําหนด
หากตองการคัดลอกชื่อและเบอรจากซิมการดไปยังโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เลื่อนไปยังชื่อที่คุณ
ตองการคัดลอก เลือกชือ่ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > คัดลอก
ไปยังรายชื่อ
ในการคัดลอกหมายเลขโทรศัพท แฟกซ หรือหมายเลขเพจเจอร
จากรายชือ่ไปที่ซิมการด ใหเลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการคัดลอก 
แลวเลือก ตัวเลอืก > คัดลอก > ไปที่สมดุรายชื่อซิม

ในการดูรายการของการจํากัดเบอร ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ 
SIM > รายชื่อจํากัดเบอร การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นเมือ่ซิมการด
ของคุณสนับสนุนเทานั้น

การจัดการกลุมรายชื่อ
สรางกลุมรายชือ่เพือ่ใหคุณสามารถสงขอความแบบตัวอักษรหรือ
ขอความอีเมลไปยังผูรับหลายๆ คนไดในเวลาเดยีวกัน

1. เลือ่นไปทางขวา แลวเลือก ตัวเลือก > กลุมใหม

2. ปอนชือ่ของกลุม

3. เลอืกกลุม และ ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก

4. เลอืกรายชื่อที่ตองการเพิ่มเขาไปในกลุม และเลือก ตกลง

การเพิ่มเสียงเรียกเขา
คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเขา (และเสียงเรียกเขาวิดโีอ) ใหกับแตละ
บุคคลและแตละกลุมได
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รายชื่อ

1 เลือก เมนู > รายชื่อ
2 ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาลงในรายชือ่ ใหเลือกรายชือ่ 

ตัวเลอืก > เสียงเรียกเขา และเลอืกเสียงเรียกเขาที่ตองการ
ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาลงในกลุม ใหเลื่อนไปทางขวาไปยัง
รายการกลุมและเลื่อนไปที่กลุมรายชือ่ เลือก ตัวเลือก > 
เสียงเรยีกเขา และเสียงเรียกเขาสําหรับกลุม

หากตองการลบเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือของกลุม ใหเลือก 
แบบเสียงที่ตั้งไว เปนเสียงเรียกเขา

การกําหนดปุมโทรดวน
ค ุณสามารถกําหนดเบอรโทรศัพทไปที่ปุมโทรดวน 2 ถึง 9 ตัวเลข 1 
จะสงวนไวสําหรับการโทรไปที่ศูนยขอความเทานั้น คุณตองเปด
การโทรดวนกอนที่จะใชการโทรดวน โปรดดูที่ การโทรดวน ใน 
“การโทร” หนา 84
1 เลือก เมนู > รายชื่อ และรายชื่อ
2 เลื่อนไปที่หมายเลข แลวเลือก ตัวเลอืก > กําหนดโทรดวน 

เลื่อนไปยังปุมโทรดวนที่ตองการ แลวเลือก กําหนด เมือ่คุณ
กลับสูหนาจอขอมูลรายชือ่ สัญลักษณ  ที่อยูถัดจาก
หมายเลขหมายถงึการโทรดวนที่กําหนดไว

เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย หากตองการโทรไปยังรายชือ่โดยใช
การโทรดวน ใหกดปุมโทรดวนและปุมโทรออก หรือกดคางไว
ที่ปุมโทรดวน
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คลงัภาพ
ใช คลังภาพ เพือ่จัดเก็บและจัดรูปภาพ ไฟลวิดีโอ แทร็คเพลง 
ไฟลเสียง รายการเพลง ลิงคการเรียกขอมูล ไฟล .ram และ
การนําเสนอ
เลือก เมนู > คลงัภาพ และแฟมขอมลู
ในการกําหนดภาพเปนภาพพืน้หลัง ใหเลอืก ภาพ และภาพ
ที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > ใชภาพ > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง 
ในการกําหนดภาพใหกับรายชื่อ ใหเลือก กําหนดใหรายชื่อ 
ในการกําหนดวิดโีอใหเปนเสียงเรียกเขาวิดโีอ ใหเลือก คลิปวิดีโอ 
และวิดโีอที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > ใชวิดโีอ > ตั้งเปนเสียง
เรียกเขา ในการกําหนดวิดีโอใหกับรายชือ่ ให กําหนดใหรายชื่อ
ในการคัดลอกไฟลไปที่หนวยความจําของโทรศัพทหรือไปที่การด
หนวยความจํา ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือเลอืกไฟล จากนั้น เลือก 
ตัวเลือก > จัดวาง > คัดลอกไปความจําเครื่อง หรือ คัดลอก
ไปการดความจํา
ในการสรางแฟมขอมลูภาพและยายรูปภาพไปเก็บไวในแฟมขอมลู
ดงักลาว ใหเลือก ภาพ เลื่อนไปที่รูปภาพ แลวเลือก ตัวเลือก > 
จัดวาง > โฟลเดอรใหม และปอนชือ่ของแฟมขอมูล 
เลือกภาพที่ตองการยายไปเก็บไวในแฟมขอมูล แลวเลอืก 
ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร และเลือกแฟมขอมลู

การแกไขภาพ
หากตองการแกไขภาพใน คลังภาพ ใหเลือ่นไปยังภาพ และเลือก 
ตัวเลือก > แกไข 
หากตองการคร็อปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต > 
ครอบตัด หากตองการคร็อปภาพดวยตนเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด 
หรือระบุสัดสวนจากตัวเลือก ถาคุณเลือก ผูใชกําหนด เครื่องหมาย
กากบาทจะปรากฏบนมุมซายดานบนของภาพ เลื่อนไปยังพืน้ที่
ที่ตองการคร็อป และเลือก ตั้ง เครื่องหมายกากบาทอีกอันหนึ่ง
จะปรากฏขึ้นที่มมุขวาลาง เลือกพืน้ที่ที่ตองการคร็อปอีกครั้ง 
หากตองการปรับพืน้ที่ที่เลือกในครั้งแรก ใหเลือก กลับ พื้นที่ที่เลือก
จะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งกําหนดภาพที่ตองการคร็อป
ถาคุณเลือกตัวเลอืกสัดสวน ใหเลือกมมุซายบนของพื้นที่ที่ตองการ
คร็อป หากตองการเปลี่ยนขนาดของพื้นที่ที่เลือก ใหใชปุมเลื่อน 
หากตองการหยุดการเลือกพื้นที่ ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเลื่อน
พื้นที่ภายในภาพ ใหเลื่อน หากตองการเลือกพืน้ที่ที่จะคร็อป 
ใหกดปุมเลื่อน
หากตองการลดตาแดงในภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชเอฟเฟกต > 
การลดจุดแดงนัยนตา เลื่อนเครื่องหมายกากบาทไปยังตา 
แลวกดปุมเลือ่น รูปวงกลมขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล 
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หากตองการปรับขนาดวงกลมเพือ่ใหพอดกีับขนาดของดวงตา 
ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวา หากตองการลดตาแดง ใหกดปุมเลื่อน
ปุมลัดในโปรแกรมแกไขภาพมีดังนี้:
• ในการดูภาพขนาดเต็มหนาจอ กดปุม * หากตองการกลับไปที่

หนาจอปกติ ใหกดปุม * อีกครั้ง
• หากตองการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา กดปุม 3 

หรือ 1
• หากตองขยายภาพเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0
• หากตองการเลื่อนภาพขยาย ใหเลื่อนขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา

การตัดตอไฟลวิดโีอ
ในการตัดตอไฟลวดิีโอใน คลังภาพ และสรางไฟลวิดโีอขึ้นใหม 
ใหเลื่อนไปยังไฟลวิดีโอ และเลือก ตัวเลอืก > ตัวตัดตอ
วิดีโอ
ในโปรแกรมตัดตอวิดโีอมีชวงเวลา 2 ชวงดังนี้: ชวงเวลาของ
ไฟลวิดีโอและชวงเวลาของไฟลเสียง รูปภาพ ขอความและ
การเปลี่ยนภาพที่ใสเขาไปในไฟลวิดีโอจะแสดงที่ชวงเวลาของวิดีโอ
คลปิ เมือ่ตองการสลับระหวางชวงเวลา ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

การแกไขวดิีโอ
ในการแกไขไฟลวิดีโอ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
แกไขวิดีโอคลิป:
ตัด — ตัดแตงไฟลวิดโีอในหนาจอตัดไฟลวิดีโอ
เพิ่มเอฟเฟกตสี — ใสเอฟเฟกตสีในไฟลวดิีโอ
ใชภาพเคลื่อนไหวชา — ลดความเร็วของไฟลวิดีโอ
เงียบเสียง หรือ เลิกเงียบเสียง — ปดเสียงหรือเปดเสียงเดิม
ของไฟลวิดโีอ
ยาย — ยายไฟลวดิโีอไปยังตําแหนงที่เลือก
ลบออก — ลบไฟลวิดีโอจากวิดโีอ
ทําซ้ํา — สรางสําเนาของไฟลวิดโีอที่เลือก
แกไขขอความ (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใสขอความแลว) — เพื่อยาย, 
ลบ หรือคัดลอกขอความ เปลี่ยนสีและสไตลของขอความ กําหนด
ระยะเวลาที่จะแสดงขอความนั้นบนหนาจอ และใสเอฟเฟกตใหกับ
ขอความ
แกไขภาพ (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใสภาพแลว) — เพื่อยาย, ลบ 
หรือคัดลอกภาพ กําหนดระยะเวลาที่จะแสดงภาพนั้นบนหนาจอ 
และกําหนดฉากหลังหรือเอฟเฟกตสีใหกับภาพนั้น
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แกไขคลปิเสียง (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใสไฟลเสียงแลว) — เพื่อตัด
หรือยายไฟลเสียง เพื่อปรับความยาวของเพลง หรือเพื่อลบหรือ
คัดลอกไฟลเสียง
แกไขการสงผาน — การเปลี่ยนภาพมี 3 ประเภทดังนี้ ที่จุดเริ่มตน
ของวิดีโอ, ที่จุดสิ้นสุดของวิดีโอ และการเปลี่ยนภาพระหวาง
ไฟลวิดโีอ คุณสามารถเลือกการเปลี่ยนภาพเริ่มตนไดเมื่อมกีาร
ใชงานการเปลี่ยนภาพครั้งแรกของวิดีโอ
แทรก — เลือก วิดโีอคลปิ, ภาพ, ตัวอักษร, คลิปเสียง หรือ 
คลิปเสียงใหม
ภาพยนตร — ใชแสดงตัวอยางภาพยนตรในขนาดเต็มหนาจอหรือ
แสดงเปนภาพขนาดเล็ก, บันทึกหรือสงไฟลภาพยนตร หรือตัดไฟล
ภาพยนตรใหมีขนาดเลก็ลงเพือ่สงเปนขอความมัลติมีเดีย
เมือ่ตองการจับภาพในไฟลวิดโีออยางรวดเร็วในหนาจอตัดไฟล
วิดโีอ ใหเลือก ตัวเลอืก > จับภาพ ในหนาจอแสดงตัวอยางเปน
ภาพขนาดเล็ก ใหกดปุมเลือ่น และเลือก จับภาพ
ในการบันทึกวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > ภาพยนตร > จัดเก็บ 
ในการกําหนด ความจําที่ใช ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ในการสงวิดีโอ ใหเลือก สง > ทางมัลติมเีดยี, ทางอีเมล หรือ ทาง 
Bluetooth โปรดติดตอขอรายละเอียดขนาดขอความมลัติมเีดีย
สูงสุดที่สงไดจากผูใหบริการของคุณ หากวิดีโอของคุณมีขนาดใหญ
เกินกวาจะสงเปนขอความมัลติมีเดยีได สัญลักษณ  จะปรากฏ
ขึ้น

การยายวดิีโอจากเครือ่งพีซี
หากตองการยายวิดโีอใหใชสาย USB หรือตอ Bluetooth
ขอกําหนดของเครื่องพีซีในการยายวิดโีอมีดงันี้:
• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือรุนหลังจากนี้)
• Nokia PC Suite 6.82 หรือรุนหลังจากนี้
• แอปพลิเคชัน Nokia Video Manager (แอปพลิเคชันเสริมจาก 

PC Suite)

ถาคุณตอสาย USB เพื่อยายวิดีโอ ใหใช Nokia Video Manager ใน 
Nokia PC Suite และเลือก PC Suite เปนโหมดในการตอเชือ่ม
หากตองการเปลี่ยนโหมดการตอ USB เลอืก เมนู > การตั้งคา > 
เชื่อมตอ > USB > โหมด USB
Nokia Video Manager ใน Nokia PC Suite จะเหมาะที่สุดสําหรับ
การยายรหัสและยายไฟลวิดโีอ สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการ
ยายไฟลวิดโีอโดยใช Nokia Video Manager โปรดดูที่วิธีใช Nokia 
Video Manager

การดาวนโหลดไฟล
เลอืก เมนู > คลังภาพ แฟมขอมูลของประเภทไฟลที่คุณตองการ
ดาวนโหลดและฟงกชันดาวนโหลด (เชน ภาพ > แหลงกราฟก) 
เบราเซอรจะเปดขึ้น เลือกบุคมารคของเว็บไซตที่จะดาวนโหลด
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กลองถายรูป
เครื่องของคุณมีกลองสองตัว กลองที่มคีวามละเอียดสูงจะอยู
ดานหลัง (กลองหลักจะเปนโหมดแนวนอน) และกลองที่มีความ
ละเอียดนอยกวาจะอยูดานหนา (กลองตัวที่สองจะเปนโหมดแนวตั้ง) 
คุณสามารถใชกลองทั้งสองในการถายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอได
หากตองการใชกลองหลัก ใหเปดที่ฝาสไลด
ของกลองหลัก ในการเรียกใชกลองถายรูป 
ใหกดปุมกลองถายรูป

ในการซมูภาพใหมี
ขนาดใหญขึ้นหรือ
เล็กลง ใหใชปุม
ปรับระดับเสียงหรือ
ปุมเลื่อนขึ้นหรือลง 
ในการจับภาพ 
ใหกดปุมกลองถายรูป ภาพจะถกูบันทึกไวใน ภาพ ใน คลงัภาพ 

จากนั้น ภาพจะปรากฏขึ้น หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพ 
ใหเลือก กลบั หากตองการลบภาพ ใหกดปุมลบ 
ในการถายภาพตามลําดับตอเนื่อง ใหเลือก ตัวเลือก > โหมด
ตอเนื่อง > เปด ในโหมดถายรูปตอเนื่อง กลองถายรูปจะถายภาพ 
6 ภาพในชวงเวลาสั้นๆ และแสดงภาพเปนตาราง
หากตองการใชโหมดพาโนรามา ใหเลือก ตัวเลือก > โหมด
ทัศนียภาพ กดปุมถายภาพเพื่อถายภาพพาโนรามา ภาพ
พาโนรามาจะปรากฎขึ้น หันไปทางซายหรือขวาชาๆ คุณไมสามารถ
เปลี่ยนทิศทางได ถาลูกศรบนหนาจอเปนสีแดง แสดงวาคุณหันเร็ว
เกินไป หากตองการหยุดการถายภาพพาโนรามา ใหกดปุมถายภาพ
อีกครั้ง โหมดพาโนรามาจะใชไดกับกลองหลักเทานั้น
หากตองการเปดหรือปดแฟลช ใหเลือก ตัวเลือก > แฟลช > เปด 
หรือ ปด ถาคุณเลอืก อัตโนมัติ แฟลชจะเปดใชอัตโนมัติเมื่อจําเปน 
แฟลชจะใชไดกับกลองหลกัเทานั้น
เมื่อใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถุที่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
หามใชแฟลชเมือ่บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือ
วัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ
ในสภาพแวดลอมที่มีแสงนอย ใหเลือก ตัวเลือก > โหมดกลางคืน 
> เปด
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ในการใชตัวจับเวลาภายใน ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวจับเวลา
ภายใน และเลือกเวลาที่คุณตองการใหกลองถายรูปพักรอกอน
จะถายภาพ กดปุมเลื่อน ตัวจับเวลาภายในเริ่มจับเวลา
ในการปรับคาสมดลุสีขาวหรือโทนสี ใหเลือก ตัวเลอืก > ปรับ > 
สมดลุสีขาว หรือ โทนสี การปรับนี้จะใชไดกับกลองหลักเทานั้น
หากตองการบันทึกวิดโีอ ใหเลือก ตัวเลือก > โหมดวิดีโอ และ
กดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มการบันทึก

การตั้งคากลองถายรูป
เครื่องของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 1600 x 1200 
พกิเซล
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคากลองถายรูป ใหเลือก เมนู > สื่อ > 
กลอง > ตัวเลอืก > การตั้งคา
เลือก รูปภาพ และเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:
คณุภาพรูปภาพ, ความละเอียด (กลอง 1) และ ความละเอียด 
(กลอง 2) — ยิ่งภาพมคีุณภาพดแีละมีความละเอียดสูงขึ้นเทาใด 
จะยิ่งตองใชหนวยความจําในการจัดเก็บภาพมากขึ้นเทานั้น
แสดงภาพที่จับ — หากไมตองการแสดงภาพหลังจากถายภาพ 
ใหเลือก ไม
ชื่อรูปภาพตามคาเริ่มตน — เปลี่ยนวิธีตั้งชื่อของภาพที่ถาย
หนวยความจําที่ใช — เลือกวาจะบันทึกภาพลงในหนวยความจํา
โทรศัพทหรือการดหนวยความจํา

เลอืก วิดโีอ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความยาว — หากตั้งคาเปน สูงสุด ความยาวของภาพ
วิดีโอที่บันทึกจะถูกจํากัดดวยพืน้ที่หนวยความจําที่เหลืออยู 
หากตั้งคาเปน สั้น เวลาในการบันทึกจะเหมาะสําหรับการ
สง MMS
ความละเอียด (กลอง 1) และ ความละเอียด (กลอง 2) —
เลอืกความละเอียดของวิดีโอ
ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว — เลือกวิธีตั้งชื่อวิดีโอคลิป
หนวยความจําที่ใช — เลือกวาจะบันทึกไฟลวิดีโอลงใน
หนวยความจําโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา

เครื่องเลนเพลง
ในการเปดเครื่องเลนเพลง ใหเลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องเลน

คลังเพลง
คลังเพลง เปนฐานขอมลูของแทร็คเพลงที่สามารถเลอืกฟงได 
ในการเปดคลงัเพลง ในหนาจอหลักเครื่องเลนเพลง ใหเลือก 
ตัวเลือก > คลังเพลง
หากตองการอัพเดตคลังเพลงและคนหาแทร็คเพลงจากหนวย
ความจําโทรศัพทและการดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > 
อัพเดตคลังเพลง
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หากตองการเลนตามอัลบั้มที่กําหนด ใหเลือก อลับั้ม เลื่อนไปที่
อัลบั้ม แลวเลือก ตัวเลอืก > เลน หากตองการฟงแทร็คเพลง
โดยเลือกจากอัลบั้ม ใหเลือก อัลบั้ม และเลือกอัลบั้ม จากนั้น
เลือกแทร็ค แลวเลือก ตัวเลือก > เลน

รายการแทร็ค
ในการรวบรวมและบันทึกรายการแทร็คของตนเอง ใหเลือก 
รายการแทร็ค > ตัวเลือก > รายการแทร็คใหม เลอืกหนวย
ความจําที่ตองการบันทึกรายการเพลง แลวปอนชื่อรายการเพลง 
ทําเครื่องหมายเลือกแทร็คที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน
ในการฟงรายการเพลง ใหเลือก รายการแทร็ค เลื่อนไปที่รายการ
เพลง แลวเลือก ตัวเลือก > เลน
คุณสามารถเพิ่มแทร็คเขาไปในรายการเพลงที่บันทึกไวจากหนาจอ
อื่น เชน ในการเพิม่อัลบั้ม เลือก อัลบั้ม ระบุอัลบั้ม เลื่อนไปที่อัลบั้ม 
แลวเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายการแทร็ค > รายการแทร็ค
ที่จัดเก็บ เลอืกแทร็คเพลงที่ตองการเพิ่มไวในอัลบั้ม

การฟงเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดบัเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการเริ่มตนเลนหรือหยุดเลนชัว่คราว กดปุมเลื่อน หากตองการ
ขามไปยังแทร็คถัดไปหรือยอนกลับไปยังแทร็คกอนหนา ใหเลื่อนลง
หรือเลื่อนขึ้น หากตองการเดนิหนาหรือกรอกลบั ใหกดปุมเลื่อน
ขึ้นหรือลงคางไว
หากตองการดูรายการแทร็คเพลงที่กําลังเลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปดที่ “กําลังเลนตอนนี้”
หากตองการกลับสูโหมดสแตนดบาย และใหเครื่องเลนเพลงทํางาน
อยูเปนพื้นหลัง ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการเลนแทร็คเพลงเดมิซ้ํา ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนซ้ํา 
เลือก ทั้งหมด เพื่อเลนซ้ําแทร็คทั้งหมดที่กําลังเลนในปจจุบัน เลือก 
หนึ่งครั้ง เพื่อเลนซ้ําเฉพาะแทร็คเพลงที่กําลังเลนอยูในปจจุบัน 
หรือเลือก ปด เพื่อยกเลิกการเลนซ้ํา
หากตองการเลนเพลงแบบไมเรียงตามลําดับ เลือก ตัวเลือก > 
เลนแบบสุม > เปด

การตั้งคาเสียง
หากตองการปรับโทนเสียงและใสเอฟเฟกตเสียง ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคาเสียง
อีควอไลเซอร
หากตองการเพิ่มหรือลดความถี่ขณะเลนเพลงและปรับแตงเสียง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาเสียง > อีควอไลเซอร
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ในการใชคาที่ตั้งไว ใหเลื่อนไปที่คาดังกลาว แลวเลือก ตัวเลือก > 
ทํางาน
การสรางคาที่ตั้งลวงหนาใหม

1. ในการสรางคาที่ตั้งลวงหนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > คาที่ตั้ง
ลวงหนาใหม และปอนชือ่คาที่จะตั้ง

2. ในการเลือ่นไปมาระหวางแถบความถี ่ใหเลื่อนไปดานซาย
หรือขวา ในการเพิ่มหรือลดเสียงจากแถบความถี ่ใหเลื่อนขึ้น
หรือเลื่อนลง

3. เลือก กลบั

RealPlayer
คุณสามารถใช RealPlayer เลนไฟลมีเดียตางๆ เชน ไฟลวิดีโอ 
ที่บันทึกไวในหนวยความจําโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา 
หรือเรียกขอมูลไฟลมีเดียตางๆ โดยวิธี OTA (Over the Air) 
โดยการเปดลิงคการเรียกขอมลู ในการเปด RealPlayer ใหเลือก 
เมนู > สื่อ > RealPlayer
RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟลทั้งหมดหรือรูปแบบ
ไฟลแปลงทั้งหมดก็ได

การเลนไฟลสื่อ
ในการเลนไฟลสื่อใน RealPlayer ใหเลือก ตัวเลอืก > เปด 
และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
คลิปลาสุด — เพือ่เลนไฟลสื่อที่คุณเลนลาสุด
คลิปที่บันทึกไว — เพือ่ไฟลสื่อที่บันทึกไวในโทรศัพทหรือการด
หนวยความจํา

ในการเรียกขอมลูโดยวิธี OTA ใหทําดังนี้:
• เลอืกลิงคการเรียกขอมูลที่บันทึกไวในคลังภาพ เครื่องจะเริ่ม

การเชือ่มตอกับเซิรฟเวอรการเรียกขอมูล
• เปดลงิคการเรียกขอมลูขณะเบราสเว็บ

ในการเรียกขอมลูจริง คุณตองตั้งคาจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให
เสียกอน โปรดดทูี่ “จุดเชื่อมตอ” หนา 86
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชือ่มตออินเทอรเน็ต (IAP) 
เปนจุดเชือ่มตอที่ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอื่นๆ อาจจะใหคุณใช
จุดเชื่อมตอ WAP ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ 
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะแอดเดรส URL ชนิด 
rtsp:// คุณไมสามารถเปดแอดเดรส URL ชนิด http:// แต 
RealPlayer จะจําแนกลิงค http เปนไฟล .ram เนื่องจากไฟล .ram 
เปนไฟลขอความที่มีลิงค rtsp
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คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก 

ปุมลดัขณะเลน
เลื่อนขึ้นเพือ่คนหาไปขางหนาหรือเลื่อนลงเพื่อคนหายอนกลับใน
ไฟลสื่อ
กดปุมปรับระดบัเสียงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

Visual Radio
คุณสามารถใชแอปพลิเคชนั Visual Radio เปนวิทยุ FM ที่มกีาร
คนหาคลื่นอัตโนมตัิและตั้งสถานีลวงหนา หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
กับรายการวทิยุนั้น หากคุณหมนุคลืน่ไปที่สถานที่มบีริการ Visual 
Radio และผูใหบริการระบบเครือขายของคุณรองรับการบริการนี้ 
บริการ Visual Radio จะใชขอมลูแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
คุณไมสามารถเปดใช Visual Radio เมือ่อยูในโหมดออฟไลน
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณ
ไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชดุหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกัน
ไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพือ่การใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดบัเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน

เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดขณะฟงวิทยุ โดย
ในขณะที่มีสายสนทนาอยู วิทยุจะปดเสียงชัว่คราว
ในการเปด Visual Radio ใหเลือก เมนู > สื่อ > Radio
ในการปดวทิยุ ใหเลือก ออก

การคนหาและบันทึกสถานีวิทยุ
ในการเริ่มคนหาสถานีวิทยุเมือ่วิทยุเปดอยู ใหเลอืก  หรือ  
เครื่องจะหยุดการคนหาเมื่อพบสถานี ในการบันทึกสถานี ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี เลือกตําแหนงใหกับสถานีวิทยุ ปอนชื่อ
สถานี แลวเลือก ตกลง

ฟงกชันวทิยุ
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง
เลือก  หรือ  เพื่อเลื่อนไปยังสถานีที่บันทึกไวกอนหนา
หรือถัดไป ปุมจะใชงานไมได หากไมมีชองที่บันทึกไว
หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได ใหกดปุมที่ชุดหูฟงนั้น
เพื่อเลื่อนไปยังสถานีวิทยุถัดไปที่บันทึกไว
หากตองการบันทึกสถานีที่กําลงัรับฟงอยู ใหเลอืก ตัวเลือก > 
จัดเก็บสถานี ตําแหนงชอง และปอนชื่อสถานี
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หากตองการตั้งความถีข่องสถานีดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > 
หาคลื่นโดยผูใช
หากตองการฟงวิทยุในพื้นหลังและไปยังโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลงั

รายการสถานี
เมือ่เปดวิทยุ ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี
รายการสถานีจะใชสําหรับจัดการสถานีวิทยุที่บันทึกไว

การตั้งคาสถานี
เลื่อนไปที่สถานีในรายการสถานี แลวเลือกสถานีนั้น และ แกไข 
เพื่อเปลี่ยนแปลงพารามเิตอรสถานี

การดูขอมูลแบบวิชวล
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ตรวจสอบขอมลูการใชงาน 
คาบริการ และการสมคัรใชบริการ
ในการดูขอมูลแบบวิชวลของสถานีปจจุบัน เลือก 
หากไมไดบันทึก ID บริการภาพไวในรายการสถานี เครื่องจะขอ
ใหคุณปอน ID บริการภาพ ใหปอน ID แลวเลือก ตกลง หากคุณไมมี 
ID บริการภาพ ใหเลือก คนคืน เพือ่เขาสูไดเรกทอรีสถานี 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการสิ้นสุดการปอนเนื้อหาภาพแตยังคงใชงานวิทยุ FM 
ใหเลือก ปด
ในการตั้งคาแสงและกําหนดเวลาประหยัดพลังงาน ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคาแสดงผล

การตั้งคา Visual Radio
เมือ่เปดวิทยุ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
แบบเสียงตอนเปด — เพื่อเปดหรือปดการใชแบบเสียงตอนเปด
บริการเริ่มตนอัตโนมัติ — เพื่อเปดหรือปดการแสดงเนื้อหาภาพ
โดยอัตโนมัติ
จุดเชื่อมตอ — เพือ่เลือกจุดเชื่อมตอ

ไดเรคทอรีสถานี
คุณสามารถใชไดเรคทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ในการเลือก Visual Radio ที่ใชงาน หรือสถานีวิทยุปกติจาก
รายการได โดยจัดกลุมไวในแฟมขอมูล
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการสมคัรใชบริการ 
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การเขาใชไดเรคทอรีสถานีจากหนาจอขอมูลแบบ
วิชวล
ในการดึง ID บริการแบบวิชวลและเพือ่เริ่มตนขอมูลแบบวิชวลของ
สถานีวิทยุที่รับคลื่นอยูในขณะนั้น ใหเลือก  และ คนคืน 
หลังจากเชื่อมตอกับไดเรคทอรีสถานี เลือกตําแหนงที่ใกลกับ
ตําแหนงปจจุบันของคุณมากที่สุดจากรายการแฟมขอมลู
เครื่องจะเปรียบเทียบความถีข่องสถานีวทิยุในรายการกับความถี่
ที่รับคลื่นอยูในขณะนั้น เมื่อพบคลื่นความถี่ที่ตรงกัน เครื่องจะแสดง 
ID บริการแบบวิชวลของสถานีที่รับคลื่นอยูนั้น เลือก ตกลง เพือ่
เริ่มดูเนื้อหาภาพ
หากมีสถานีวิทยุที่มคีวามถี่ตรงกันมากกวาหนึ่งสถานี เครื่องจะ
แสดงสถานีวทิยุและ ID บริการแบบวิชวลของสถานีนั้นๆ ในรายการ
เลือกสถานีวิทยุที่ตองการ เครื่องจะแสดงสถานีวิทยุที่รับคลื่นและ ID 
บริการแบบวิชวล เลือก ตกลง เพือ่เริ่มดูเนื้อหาภาพ

การเขาใชไดเรคทอรีสถานีจากตัวเลือก
สําหรับการเขาใชไดเรคทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
จากรายการสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > ไดเรกทอรีสถานี
หลังจากเชื่อมตอกับไดเรคทอรีสถานี เครื่องจะขอใหคุณเลือก
ตําแหนงที่ใกลกับตําแหนงปจจุบันของคุณมากที่สุดจากรายการ
ตําแหนง
สถานีวิทยุที่มเีนื้อหาภาพจะแสดงดวยสัญลักษณ 

เลือกสถานีวิทยุที่ตองการและจากตัวเลือกตอไปนี้:
รับฟง — เพื่อคนหาคลื่นสถานีวิทยุที่มแีถบสี ในการยืนยันการตั้งคา
ความถี่ เลือก ใช
เริ่มบริการเสมือน — เพื่อเปดเนื้อหาภาพของสถานีวิทยุที่เลือก 
(ถาม)ี
จัดเก็บ — เพื่อบันทึกรายละเอียดของสถานีที่เลือกลงในรายการ
สถานี
รายละเอยีด — เพือ่ดูรายละเอียดของชอง
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หากตองการเบราสเว็บเพจที่เขียนในรูปแบบ XHTML, WML หรือ 
HTML ใหเลือก เมนู > เว็บ หรือกด 0 คางไวในโหมดสแตนดบาย
คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา และภาษี
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีใชบริการตางๆ อีกดวย

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

การตั้งคาโทรศัพทเพื่อใชบริการ
เบราเซอร
เครื่องของคุณจะหาจุดเชื่อมตอ WAP หรืออินเทอรเน็ตอัตโนมัติ
ขึ้นอยูกับซิมการด
คุณสามารถใช ตัวชวยตั้งคา เพือ่ตั้งคาจุดเชือ่มตอ WAP หรือ
อินเทอรเน็ต โปรดดทูี่ “ตัวชวยการตั้งคา” หนา 89
คุณอาจไดรับการตั้งคาบริการในขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชนั
จากผูใหบริการโทรศัพท
ในการกําหนดจุดเชือ่มตอดวยตัวเอง โปรดดู “จุดเชื่อมตอ” หนา 86

การเชื่อมตอ
หากตองการเขาเว็บเพจ ตองปฏิบัติดังนี้:
• เลอืกโฮมเพจ ( ) ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
• เลอืกบุคมารคจากหนาจอบุคมารค
• ในหนาจอบุคมารค ปอนแอดเดรสของเว็บเพจ และเลือก ไปที่

การดูบุคมารค
เครื่องของคุณอาจมีการตั้งบุคมารคไวและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
อื่น คุณอาจจะตองเขาอินเทอรเน็ตอื่นผานทางโทรศัพทของคุณ 
อินเทอรเน็ตอื่นนี้ไมไดเปนบริษทัในเครือของโนเกีย และโนเกีย
ไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ถาคุณเลือกที่จะเขาเว็บไซต
เหลานั้น คุณจะตองระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเนื้อหาของ
ขอมลู
รายการบุคมารคจะมีไอคอนตอไปนี้กํากับอยู:

 เพจเริ่มตนที่กําหนดสําหรับจุดเชือ่มตอที่ตั้งไว
 แฟมขอมูลบุคมารคอัตโนมัติจะประกอบดวยบุคมารค ( ) 

ที่ถกูเก็บไวโดยอัตโนมัติเมื่อเบราสเพจ
 บุคมารคตางๆ ที่แสดงชื่อหรือที่อยูอินเทอรเน็ตของบุคมารค
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 และ  อาจถกูแทนที่ดวยไอคอนของเว็บไซต

การเพิ่มบุคมารคดวยตนเอง
1 ในหนาจอบุคมารค เลอืก ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค > 

เพิม่บุคมารค
2 ปอนรายละเอียดในชอง
3 เลือก ตัวเลือก > บนัทึก

การสงบุคมารค
เลื่อนไปยังบุคมารค หรือเลือกบุคมารคหลายๆ อัน แลวเลือก 
ตัวเลอืก > เครื่องมือ > สง และตัวเลือก 

ระบบปองกันของการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย  ปรากฏขึ้นระหวางการเชือ่มตอ 
แสดงวาการสงผานขอมลูระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรถกูเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการ
สงผานขอมลูระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมลู (หรือที่
ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการ
วาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

หากตองการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ สถานะการเขารหัส 
และขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > 
เครื่องมอื > ขอมูลหนา
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการ
บางประเภท เชน บริการดานธนาคาร ในการเชื่อมตอดงักลาวนี้ 
คุณตองมีใบรับรองความปลอดภัยดวย สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ “การจัดการใบรับรอง” 82

การเบราสเว็บเพจ
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน หรือสงตอ 
ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหาอื่น 

ขอสําคัญ: โปรดติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชนัและซอฟตแวร
ที่มาจากแหลงที่เชื่อถือได เชนแอปพลิเคชันที่มีสัญลักษณ 
Symbian หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

ปุมและคําสั่งที่ใชในการเบราส
ในการเปดลิงค ใหเลือกหรือทําเครื่องหมายเลอืกรายการ และกดปุม
เลื่อน
หากตองการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส เลือก กลับ 
หากไมสามารถเลือก กลบั ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืก
การนําทาง > ประวัติ เพื่อดรูายการเพจตามลําดบัที่คุณเขาใช
ในระหวางการเบราส ในการเลือกเพจที่ตองการ ใหเลื่อนไปทางซาย
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หรือขวา และเลอืกรายการประวัติการเยี่ยมชมจะถูกลบทิ้งทุกครั้ง
ที่การเขาใชครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลง
ในการจัดเก็บบุคมารคขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปน
บุคมารค
ในการเรียกขอมลูลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา
หากตองการเปดใชแถบเครื่องมือเบราเซอร ใหเลื่อนไปยังสวน
ที่วางในหนาเพจนั้น และกดปุมเลื่อน

ปุมลัดขณะเบราส
1 — เปดบุคมารคของคุณ
2 — คนหาคําสําคัญในหนาปจจุบัน
3 — ยอนกลับไปยังเพจกอนหนา
5 — แสดงหนาจอที่เปดอยูทั้งหมด
8 — แสดงขอมูลรวมของหนาเพจปจจุบัน กดปุม 8 อีกครั้งเพื่อซูม
เขาและดสูวนของหนาเพจที่ตองการ
9 — ใสเว็บแอดเดรสอันใหม
0 — ไปยังเพจเริ่มตน
* หรือ # — ซูมเพจเขาหรือซูมออก

Mini map
แผนที่ยอ ชวยใหคุณเลื่อนดขูอมลูในเว็บเพจที่มีขอมูลเปนจํานวน
มาก เมื่อ แผนที่ยอ เปดอยูในการตั้งคาเบราซเซอร และคุณเลื่อน
ผานไปยังหนาเว็บเพจใหญ แผนที่ยอ จะเปดขึ้นและแสดงภาพรวม
ของเว็บเพจที่คุณกําลังเบราสอยู หากตองการยาย แผนที่ยอ กลับ 
ใหเลื่อน เมื่อคุณหยุดเลื่อน , แผนที่ยอ จะหายไปและพื้นที่ที่กําหนด
ไวใน แผนที่ยอ จะแสดงขึ้น

ภาพรวมเพจ
คุณสามารถใช ภาพรวมเพจ ในการเลือ่นไปยังสวนที่ตองการใน
หนาเพจนั้นไดเร็วยิ่งขึ้น แตภาพรวมเพจอาจไมสามารถใชไดใน
ทุกหนาเพจ
หากตองการแสดงภาพรวมของหนาเพจปจจุบัน ใหกด 8 หาก
ตองการคนหาจุดที่ตองการในหนาเพจ ใหเลือ่นขึ้นหรือลง กดปุม 8 
อีกครั้งเพื่อซูมเขาและดูสวนของหนาเพจที่ตองการ

เว็บฟดและบล็อก
เวบ็ฟด เปนไฟล .xml บนเว็บเพจที่ใชอยางแพรหลายสําหรับการ
แบงปนขอมลูหัวขอขาวลาสุดหรือเนื้อหาเต็ม เชน ขาวลาสุดใน
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รูปแบบของการฟดขาว บล็อก หรือเว็บบล็อกเปนเวบ็ไดอะรี่ 
เว็บฟดสวนใหญจะใชเทคโนโลยี RSS และ ATOM
เบราเซอรจะพบโดยอัตโนมตัิถาเว็บเพจมเีวบ็ฟดอยู ในการรับ
เว็บฟด ใหเลือก ตัวเลือก > สมัคร และเลือกฟด หรือคลิกที่ลิงค 
ในการรับชมเว็บฟดที่รับมา ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก หัวขอขาว
บนเว็บ
หากตองการอัพเดตเว็บฟด ใหเลือกเว็บฟด และ ตัวเลือก > รีเฟรช
หากตองการกําหนดวธิีอัพเดตเว็บฟด ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ลิงคขาว

การบันทกึหนาเพจ
คุณสามารถบันทึกหนาเว็บเพจและดหูนาเพจนั้นทีหลังแบบ
ออฟไลนได
ในการบันทึกเพจขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมอื > 
บันทึกเพจ 
ในการเปดหนาจอ เพจที่จัดเก็บไว ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก 
หนาที่บันทึกไว ในการเปดหนาเพจ ใหเลือกหนานั้น
ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับบริการเบราเซอรและเรียกเพจนั้น
อีกครั้ง ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา 
โทรศัพทยังออนไลนอยูหลังจากคุณโหลดเพจอีกครั้ง

การสิ้นสดุการเชื่อมตอ
หากตองการสิ้นสุดเชือ่มตอและดเูพจเบราเซอรขณะออฟไลน 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมตอ หากตองการ
ออกจากการเบราส เลือก ตัวเลอืก > ออก

การลบขอมูลในแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมลูไวชัว่คราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช หากตองการ
ลบแคช ใหเลือก เมนู > เว็บ > ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > 
ลางความจําแคช
หากตองการลบขอมลูสวนตัว รวมถงึ แคช คุกกี้ รหัสผานของฟอรม
ขอมูล และประวัติการเบราส ใหเลือก เมนู > เว็บ > ตัวเลอืก > 
ลบขอมลูสวนตัว > ทั้งหมด

การตั้งคาเบราเซอร
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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ทั่วไป
จุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชือ่มตอที่ตั้งไว
หนาแรก — กําหนดแอดเดรสของโฮมเพจที่ตองการ
แผนที่ยอ — เปดหรือปด
รายการประวัติ — เลือกวาจะใหแสดงรายการเพจที่คุณเขาใช
ระหวางการเบราสเมื่อคุณเลือก กลบั
แจงเตือนความปลอดภัย — ซอนหรือแสดงการแจงเตือน
การรักษาความปลอดภัย
Java/ECMA สคริป — ใชหรือยกเลกิการใชสคริปต

หนา
โหลดเนื้อหา — เลอืกประเภทของเนื้อหาที่จะใหโหลดโดย
อัตโนมตัิขณะเบราส ถาคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น เพื่อโหลด
รูปภาพขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > โหลดรูปภาพ
ขนาดจอภาพ — เลือกวิธีการใชพืน้ที่ของหนาจอเพือ่แสดงเพจ
การเขารหัสที่ตั้งไว — เมื่อคุณเลือก อัตโนมตัิ เบราเซอรจะเลือก
การเขารหัสตัวอักษรที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ
ปดกั้นปอปอัพ — ยินยอมหรือกันการเปดของหนาตางอื่นโดย
อัตโนมตัิขณะเบราส
โหลดซ้ําอัตโนมัติ — ใชหรือยกเลิกการรีเฟรชอัตโนมัติของ
การเบราสเพจ
ขนาดแบบอักษร — เลือกขนาดแบบอักษร

สวนตัว
บุคมารคอัตโนมตัิ — เลือก ใช ถาคุณตองการใหบันทึกบุคมารค
ไวในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมัติ โดยอัตโนมตัิเมื่อเขาเยี่ยมชม
เพจ เมื่อคุณเลือก ซอนแฟมขอมลู บุคมารคจะยังเพิม่เขาไปใน
แฟมขอมูลโดยอัตโนมตัิ
จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม — ถาคุณไมตองการใหเครื่องบันทึก
ขอมลูที่คุณไดปอนไวในฟอรมอื่นบนเว็บเพจ และเปดใชในคราว
ถัดไปที่เขาสูหนาเพจนี้ ใหเลือก ปด
คุกกี้ — เพื่อใชหรือเลกิใชการรับและการสงคุกกี้ก็ได (สิ่งที่ผูให
บริการเนื้อหาใชระบุตัวผูใชและการตั้งคาสําหรับเนื้อหาที่ใชเปน
ประจํา)

ลิงคขาวทางเว็บ
อัพเดตอัตโนมัติ — กําหนดวาคุณตองการใหเวบ็ฟดอัพเดต
อัตโนมตัิหรือไม และความถี่ที่ตองการใหอัพเดต การตั้ง
แอปพลิเคชันใหดึงขอมูลเว็บฟดโดยอัตโนมตัิอาจรวมถงึการสง
ขอมลูขนาดใหญผานทางเครือขายของผูใหบริการระบบ โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมลู
จุดตออัพเดตอัตโนมัติ — เลือกจุดเชือ่มตอที่ตองการในการ
อัพเดต (จะใชไดก็ตอเมื่อเปด อัพเดตอัตโนมัติ ไว)
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ดาวนโหลด

ดาวนโหลด 
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนรานคาสําหรับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่เครื่องของคุณสามารถเขาไปใชได คุณอาจจะ
ดาวนโหลดไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
ดวยฟงกชนั ดาวนโหลด คุณสามารถคนหา ดู ซื้อ ดาวนโหลด 
และอัพเกรดเนื้อหา บริการและแอปพลิเคชนัได รายการเหลานี้
จะจัดประเภทอยูภายในแคตตาล็อกและแฟมตามผูใหบริการระบบ
ที่แตกตางกันไป ขอมลูที่ใชงานไดจะขึ้นอยูกับผูใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่
เลือก เมนู > ดาวนโหลด
ดาวนโหลด จะใชบริการของระบบเครือขายเพื่อใหสามารถเขาถงึ
ขอมลูลาสุด สําหรับรายละเอียดของรายการเพิ่มเติมที่สามารถ
เขาผานทาง ดาวนโหลด โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพท 
หรือผูผลิตของรายการนั้นๆ
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นาฬิกา
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > นาฬิกา

การตั้งคานาฬิกา
ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา 
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาไดที่ “วันที่และเวลา” 
หนา 80

ตั้งเวลาปลุก
1 หากตองการตั้งนาฬิกาปลุก ใหเลื่อนไปทางขวาไปที่ ปลุก 

และเลือก ตัวเลอืก > ตั้งปลุกใหม
2 ปอนเวลาที่ตองการจะใหปลุก เลือกวาจะปลุกซ้ําหรือไมและ

เมือ่ไรที่จะปลุกซ้ํา และเลือก เรียบรอย เมือ่นาฬิกาปลุกทํางาน 
สัญลักษณ จะปรากฏขึ้น

หากตองการยกเลิกเวลาปลุก ใหเลื่อนไปที่นาฬิกาปลุก และเลือก 
ตัวเลือก > ลบการปลกุ ในการยกเลิกการปลุกซ้ํา ใหเลือก 
ตัวเลือก > ยกเลกิใชงานการปลุก

การปดนาฬิกาปลุก
เลอืก หยุด เพื่อปดนาฬิกาปลุก 
เลอืก เลื่อนปลุก เพื่อหยุดการปลุกเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้น 
จึงสงเสียงปลุกอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมี
เสียงปลุกดงัขึ้น หากคุณเลือก หยุด เครื่องจะถามคุณวาตองการ
เปดเครื่องเพื่อโทรออกหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช 
เพือ่โทรออกและรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช ในกรณทีี่โทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

นาฬิกาบอกเวลาทัว่โลก
ในการเปดนาฬกิาบอกเวลาทั่วโลก ใหเลือ่นไปทางขวาไปยัง 
ทั่วโลก หากตองการเพิ่มชื่อเมืองเขาในรายการ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เพิ่มเมอืง
ในการตั้งคาใหกับเมืองของคุณ ใหเลื่อนไปยังชื่อเมือง และเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนเมืองปจจุบัน ชื่อเมืองดังกลาวจะปรากฏขึ้น
ในหนาจอหลักเมนูนาฬกิา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ
จะเปลี่ยนไปตามเมอืงที่เลือกไวดวย ตรวจดวูาเวลาถูกตองและ
สอดคลองกับเขตเวลา
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ปฏิทิน
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ปฏิทิน
ฟงกชนัปฏิทินจะชวยใหคุณสามารถติดตามและจัดการการ
นัดหมาย การประชุม วันเกิด วนัครบรอบ และเหตุการณสําคัญอื่นๆ 
ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งใหเครื่องเตือนความจําตามรายการ
ที่ระบุในปฏิทินถึงเหตุการณสําคัญตางๆ ที่กําลังจะมาถึงได

การสรางรายการปฏิทนิ
1 เลือก ตัวเลือก > รายการใหม และประเภทรายการ 

รายการ วันครบรอบ จะซ้ํากันทุกป
2 ปอนรายละเอียดในชอง

เตือนซ้ํา — กดปุมเลื่อนเพื่อเปลี่ยนรายการที่จะทําซ้ํา รายการ
ที่ทําซ้ําจะกํากับดวยสัญลักษณ ในการแสดงผลในวัน
เตือนซ้ําจนกวา — กําหนดวันสิ้นสุดใหกับรายการที่ทําซ้ําได 
เชน วันสุดทายของการเรียนประจําสัปดาห ตัวเลือกนี้จะปรากฏ
ขึ้นเมือ่คุณเลอืกใหเครื่องเตือนซ้ําเหตุการณไวแลวเทานั้น
ซิงโครไนเซชัน > สวนตัว — หลังการซิงโครไนซ มเีพียงคุณ
เทานั้นที่สามารถดูรายการปฏิทินไดโดยที่บุคคลอื่นจะไมเห็น
รายการดังกลาวแมวาบุคคลเหลานั้นจะสามารถเขาดปูฏิทิน
แบบออนไลนไดก็ตาม สาธารณะ — รายการปฏิทินจะแสดง
ใหผูที่สามารถเขาดปูฏิทินของคุณแบบออนไลนเรียกดไูด 

ไมมี — รายการปฏิทินจะคัดลอกไมไดเมื่อคุณซิงโครไนซ
ปฏิทิน 

3 ในการบันทึกรายการ ใหเลือก เรียบรอย

การดูปฏิทิน
กดปุม # ในการแสดงผลตามวัน สัปดาห หรือเดอืนเพือ่เลื่อนไป
ที่วันที่ปจจุบันโดยอัตโนมัติ
หากสรางรายการประชุม ใหกดปุมตัวเลขปุมใดปุมหนึ่ง (0–9) 
ในหนาจอปฏิทิน
หากตองการไปที่วันที่ใดวันที่หนึ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่ 
ปอนวันที่ แลวเลือก ตกลง

สิ่งที่ตองทํา
เลือก ตัวเลือก > แสดงสิ่งที่ตองทํา
ในเมนู แสดงสิ่งที่ตองทํา คุณสามารถเก็บรายการงานที่คุณจําเปน
ตองทําไวได
การสรางบนัทึกสิ่งที่ตองทํา
1 หากตองการเริ่มเขียนบันทึกสิ่งที่ตองทํา ใหกดปุมตัวเลขปุมใด

ปุมหนึ่ง (0–9)
2 เขียนงานที่ตองทําลงในชอง หัวขอ กําหนดวนัที่ครบกําหนด

และลําดับความสําคัญของงาน
3 ในการจัดเก็บบันทึกสิ่งที่ตองทํา ใหเลือก เรียบรอย
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บันทึก
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > สมดุบนัทึก
หากตองการเขียนบันทึกอันใหม ใหเริ่มเขียนได ในการจัดเก็บ
บันทึก ใหเลือก เรียบรอย
และคุณสามารถบันทึกไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบ .txt) 
ที่ไดรับลงใน สมุดบันทึก ได

ตัวแปลงคา
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง
ในตัวแปลงคา คุณสามารถแปลงคาพารามิเตอรในการวัดจาก
หนวยหนึ่งไปยังหนวยอื่นได เชน ความยาว (ยารดเปลี่ยนเปนเมตร)
ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจํากัดดานความถกูตองและขอผิดพลาดใน
การปดเศษ

การแปลงหนวย
ในการแปลงสกุลเงิน คุณตองตั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินกอน 
โปรดดูที่ “การตั้งคาสกุลเงนิหลักและอัตรา แลกเปลี่ยน” หนา 71
1 เลือก ประเภท ประเภทของการวดัที่ตองการแปลงคาและ 

ตกลง

2 เลอืกชอง Unit แรก จาก หนวยที่คุณตองการแปลงคา และกด 
ตกลง

3 เลอืกชอง Unit ถัดมาและหนวยที่คุณตองการแปลงคา เปน
4 ในชอง Amount แรก ใหปอนจํานวนที่ตองการแปลงคา ชอง 

Amount อีกชองจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงคาที่แปลง
เสร็จแลว

กดปุม # เพือ่เติมทศนิยม แลวกดปุม * เพื่อเลือกระหวาง +, - 
(สําหรับคาอุณหภูมิ) และสัญลักษณ E (เลขยกกําลัง)
ลําดับการแปลงหนวยจะเปลี่ยนไปหากคุณปอนคาลงในชอง 
Amount ชองที่สอง โดยผลลัพธจะแสดงในชอง Amount ชองแรก

การตั้งคาสกุลเงินหลักและอัตรา
แลกเปลี่ยน
กอนที่คุณจะสามารถแปลงสกุลเงินได คุณจําเปนตองเลือกคา
สกุลเงินหลักกอน (โดยทั่วไปคือสกุลในประเทศของคุณ) และปอน
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสกุลเงินหลักมักมคีาเทากับ 1 สกุลเงนิหลกัจะเปนตัวกําหนด
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงนิอื่นๆ
1 เลอืก สกุลเงิน เปนประเภทหนวยที่ใช และเลอืก ตัวเลือก > 

อัตราแลกเปลี่ยน
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2 ในการเปลี่ยนสกุลเงนิหลัก เลื่อนไปที่สกุลเงิน (โดยปกติคือ
สกุลเงินในประเทศของคุณ) และเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปน
สกุลเงินหลัก

3 ใสอัตราแลกเปลี่ยน โดยเลื่อนไปที่สกุลเงนินั้น และปอนอัตรา
ใหม นั่นก็คือ สกุลเงินนั้นจํานวนเทาใดจึงจะเทากับหนึ่งหนวย
ในสกุลเงนิหลักที่คุณไดเลือกไว 

4 หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิที่ตองการครบทั้งหมด
แลว คุณสามารถแปลงสกุลเงนิได

หมายเหตุ: เมือ่คุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณตอง
ปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหมเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่กําหนดไวกอนหนาทั้งหมดจะถกูลบ
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แอปพลิเคชัน 
ขอมูล GPS
หากตองการใชแอปพลิเคชนั GPS ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > 
ขอมูล GPS
การนําทาง
หากตองการใชคําแนะนําเสนทาง ใหเลือก การนําทาง 
คําแนะนําเสนทางแสดงเสนทางสายตรงและเสนทางที่สั้นที่สุด
เพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง สิ่งกีดขวาง เชน ตึก และสิ่งกีดขวาง
ทางธรรมชาติจะไมแสดง ความแตกตางทางความชนัจะไมนํามา
คํานวณระยะทาง คําแนะนําเสนทางจะใชงานไดเมือ่คุณมกีาร
เคลื่อนที่
ในการตั้งจุดหมายปลายทาง ใหเลือก ตัวเลอืก > ตั้งปลายทาง 
และสถานที่ที่เปนจุดหมาย หรือปอนพิกัดละติจูดและลองติจูด เลือก 
หยุดการนําทาง เพื่อลบการตั้งจุดหมายปลายทาง
หากตองการดขูอมลูตําแหนงของคุณในขณะนี้ ใหเลือก ตําแหนง 
ตําแหนง
หากตองการบันทึกตําแหนงของคุณขณะนี้ใหเปนสถานที่ ใหเลือก 
ตัวเลือก > บนัทึกตําแหนง 

ระยะทางในการเดนิทาง
เลอืก ระยะเดนิทาง > ตัวเลือก > เริ่ม เพือ่ใหคํานวณระยะทาง
ในการเดินทาง และ หยุด เพื่อยกเลิก คาที่คํานวณไดจะยังคงอยู
บนหนาจอ
เลอืก รีเซ็ต เพือ่ตั้งระยะทาง เวลา ความเร็วเฉลี่ยและสูงสุดเปนศูนย 
เพือ่เริ่มคํานวณใหม เลือก รีสตารท เพื่อตั้งเครื่องมอืวดัระยะทาง
และเวลาโดยรวมใหเปนศูนย
ตัววัดระยะทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาด
ในการปดเศษ ความเที่ยงตรงอาจไดรับผลกระทบจากการเขาถึง
และคุณภาพของสัญญาณ GPS 
การขอตําแหนง
ผูใหบริการเครือขายอาจขอใหคุณรับขอมูลของตําแหนงของคุณ 
ผูใหบริการระบบอาจเสนอขอมลูเกี่ยวกับทองถิ่น เชนสภาพอากาศ
หรือสภาพจราจร ตามตําแหนงของเครื่องคุณ
เมือ่คุณไดรับการรองขอตําแหนง จะมีขอความแสดงใหทราบวา
ผูใหบริการกําลงัทําการขอขอมูล หากยินยอมใหเครื่องสงขอมูล
ตําแหนงของคุณ ใหเลอืก ยอมรับ หากไมตองการสง ใหเลือก 
ปฏิเสธ
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สถานที่
ดวยฟงกชนันี้ คุณสามารถบันทึกขอมูลตําแหนงของสถานที่เฉพาะ
เขาไวในเครื่องได คุณสามารถใชสถานที่ที่บันทึกไวกับแอปพลิเคชัน
ที่เขากันได เชนแอปพลิเคชนั Navigator
หากตองการสรางสถานที่ใหม ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > สถานที่ 
> ตัวเลือก > สถานที่ใหม หากตองการรองขอตําแหนงสําหรับ
ระยะพิกัดของคุณขณะนี้ ใหเลือก ตําแหนงปจจุบัน ในการปอน
ขอมลูตําแหนงดวยตัวคุณเอง ใหเลือก ปอนโดยผูใช 
หากตองการเพิ่งสถานที่เขายังรายชื่อ ใหเลือกสถานที่ และ 
ตัวเลอืก > เพิ่มไปที่ประเภท เลือกประเภทที่จะใสไวในสถานที่ 
ในการสงสถานที่หนึ่งหรือมากกวาเขายังเครื่องที่เขากันได ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สง สถานที่ที่ไดรับจะอยูใน ถาดเขา ใน ขอความ

Adobe Reader
ใช Adobe Reader เพือ่ดไูฟลเอกสาร Portable document format 
(.pdf) ในการเปดแอปพลิเคชัน ใหเลือก เมนู > แอปพลฯิ > Adobe 
PDF

เปดไฟล .pdf
ในการเปดเอกสารที่ดูลาสุด ใหเลือกเอกสารนั้น ในการเปดเอกสาร
ที่ไมอยูในรายการหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกดูไฟล 
หนวยความจําและแฟมขอมลูที่มไีฟลอยูและไฟลนั้นๆ

การดูเอกสาร
หากตองเลื่อนไปรอบๆ หนาเอกสาร ใหใชปุมเลื่อน หากตองการ
ไปยังหนาเอกสารถัดไป ใหเลื่อนลงไปที่ดานลางสุดของหนาเอกสาร
หากตองการขยายเขาหรือออก ใหเลือก ตัวเลือก > ซูม > เขา หรือ 
ออก
หากตองการหาขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > คน > ตัวอกัษร 
และปอนขอความที่ตองการคนหา ในการคนหารายการที่พบ
รายการถดัไป ใหเลือก ตัวเลอืก > คน > ถัดไป
หากตองการหมุนหนาเอกสาร ใหเลือก ตัวเลอืก > มุมมอง > 
หมุนซาย หรือ หมุนขวา
หากตองการบันทึกหนาเอกสาร ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ 
และระบุตําแหนงที่ตองการจะจัดเก็บไว

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ซูมที่ตั้งไว % — เพือ่ตั้งการซูมอัตโนมัติเมื่อเปดไฟล .pdf 
เพื่อดเูอกสาร
โหมดมุมมอง > เต็มจอ — เพื่อเปดหนาเอกสารเปนโหมดเต็มจอ
การตั้งคาจัดเก็บเมื่อออก > ใช — เพื่อบันทึกคาปรับตั้งเปนคา
เริ่มตนเมื่อออกจาก Adobe Reader
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Quickoffice
หากตองการใชแอปพลิเคชนั Quickoffice ใหเลือก เมนู > แอปพลฯิ 
> Quickoffice
หากตองการดรูายชื่อเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint 
ใหเลื่อนไปทางขวาหรือซายไปยังหนาจอ Quickword, Quicksheet 
หรือ Quickpoint เชน รายชือ่เอกสาร Microsoft Word ที่ใชงานได 
จะอยูในหนาจอ Quickword
หากตองการเปดไฟลในแอปพลิเคชันดังกลาว ใหเลือกไฟลนั้น 
หากตองการลําดบัไฟล ใหเลอืก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม 
และเลือกตัวเลือก

Quickword
คุณสามารถใช Quickword ในการดูเอกสาร Microsoft Word 
บนหนาจอโทรศัพท Quickword จะรองรับคาสี ตัวหนา ตัวเอียง
และขีดเสนใต
Quickword จะรองรับการดเูอกสารที่บันทึกไวในรูปแบบ .doc ใน 
Microsoft Word 97, 2000, XP และ 2003 แตไมสามารถรองรับ
คุณลักษณะอื่นๆ ของรูปแบบไฟลที่กลาวไวไดทั้งหมด

การดูเอกสาร Word
หากตองการเลื่อนในหนาเอกสาร ใหใชปุมเลื่อน

หากตองการคนหาขอความในเอกสาร ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกการคนหา > คนหา

Quicksheet
คุณสามารถใช Quicksheet ในการอานไฟล Microsoft Excel 
บนหนาจอโทรศัพท
Quicksheet จะรองรับการดไูฟลสเปรดชีทที่บันทึกไวในรูปแบบ .xls 
ใน Microsoft Excel 97, 2000, XP และ 2003 แตไมสามารถรองรับ
คุณลักษณะอื่นๆ ของรูปแบบไฟลที่กลาวไวไดทั้งหมด 

การดูสเปรดชีท
หากตองการเลื่อนในหนาสเปรดชที ใหใชปุมเลื่อน
ในการสลบัระหวางเวริกชีท ใหเลือก ตัวเลอืก > แผนงาน
หากตองการคนหาขอความในสเปรดชีทภายในคาหรือสูตร ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลอืกการคนหา > คนหา
หากตองการเปลี่ยนลักษณะการแสดงสเปรดชที ใหเลอืก ตัวเลือก 
และจากตัวเลือกดังตอไปนี้:
กวาด — เพื่อแสดงภายในเวิรกชีทปจจุบันเปนบล็อก เลื่อนไปยัง
บล็อกที่ตองการ และเลือกบล็อกนั้น
ยอ/ขยาย — เพื่อซูมใหมขีนาดใหญขึ้นหรือเล็กลง
ตรึงแนว — เพื่อใหแถวและคอลัมนที่อยูดานบนและดานซาย
ของชองที่เลือกไวมองเห็นไดตลอดเวลา
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แอปพลเิคชัน

ปรับขนาด — เพือ่ปรับขนาดของคอลัมนหรือแถว

Quickpoint
คุณสามารถใช Quickpoint ในการดูเอกสารนําเสนอ Microsoft 
PowerPoint บนหนาจอโทรศัพทได
Quickpoint จะรองรับการดูเอกสารนําเสนอที่สรางไวในรูปแบบ .ppt 
ใน Microsoft PowerPoint 2000, XP และ 2003 แตไมสามารถ
รองรับคุณลักษณะอื่นๆ ของรูปแบบไฟลที่กลาวไวไดทั้งหมด

การดูเอกสารนําเสนอ
หากตองการเลื่อนระหวางหนาจอสไลด เคาราง และบันทึก 
ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
เพื่อเลื่อนไปยังสไลดถัดไปหรือกอนหนาในการนําเสนอ ใหเลื่อนขึ้น
หรือลง
หากตองการดูเอกสารนําเสนอแบบเต็มจอ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เต็มจอ
หากตองการขยายรายการในเคารางการนําเสนอในหนาจอเคาราง 
ใหเลือก ตัวเลือก > เคาโครง > ขยาย

Quickmanager
คุณสามารถใช Quickmanager ในการดาวนโหลดซอฟตแวร รวมถงึ
อัพเดต อัพเกรดและแอปพลิเคชนัอื่นๆ ที่เปนประโยชน คุณสามารถ
ชําระคาบริการในการดาวนโหลดดวยบิลคาโทรศัพทหรือ
เครดิตการด
ในการเปด Quickmanager ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > 
Quickoffice และเลื่อนไปทางขวาไปยังหนาจอ Quickmanager

ขอมูลเพิ่มเติม
ถาคุณพบปญหาเกี่ยวกับ Quickword, Quicksheet หรือ Quickpoint 
ใหเขาไปที่ www.quickoffice.com เพือ่ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับการสนับสนุนไดโดยสงอีเมลไปที่ 
supportS60@quickoffice.com

www.quickoffice.com
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การตั้งคา
รูปแบบ
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ
ใน รูปแบบ คุณสามารถปรับแตงและเลือกเสียงเรียกเขาใหเหมาะ
กับกิจกรรม สถานที่ หรือกลุมผูโทรเขาไดตามตองการ คุณสามารถ
ดรููปแบบที่เลือกใชงานอยูในปจจุบันไดที่ดานบนสุดของหนาจอ 
ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ถาคุณกําลังใชรูปแบบ ทั่วไป หนาจอ
จะแสดงเพยีงขอมลูของวันที่ปจจุบันเทานั้น 
เมือ่ตองการใชงานรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ ทํางาน

เคล็ดลบั: หากตองการเปลี่ยนเปนรูปแบบ เงียบ 
อยางรวดเร็วจากรูปแบบอื่น ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 
# คางไว

หากตองการสรางรูปแบบขึ้นใหม ใหเลือกรูป, ปรับตั้งคา และจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
เสียงเรียกเขา — เพื่อตั้งคาเสียงเรียกเขา (รวมถงึเสียงเรียกเขา
วิดโีอ) สําหรับสายสนทนา ใหเลือกเสียงเรียกเขาที่ตองการจาก
รายการ กดปุมใดก็ไดเพือ่ปดเสียง คุณสามารถเปลี่ยนแบบเสียง
เรียกเขาในสมดุโทรศัพทไดดวย โปรดดูที่ “การเพิ่มเสียงเรียกเขา” 
หนา 51

แบบเสียงสายวิดีโอ — เลอืกเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนา
ทางวิดโีอ
พูดชื่อผูโทร — เลือก เปด เพื่อใหโทรศัพทพูดชือ่ของผูโทรเมื่อ
โทรศัพทดงัขึ้น
ชนิดเสียงเรียกเขา — เมื่อเลือก ดงัขึ้นเรือ่ยๆ ระดับเสียงเรียกเขา
จะเริ่มดังจากระดับที่หนึ่งและจะดังขึ้นทีละระดบัจนกวาจะถึงระดับ
ที่ตั้งไว
ระดับความดงั — ตั้งคาระดับความดังของเสียงเรียกเขาและ
เสียงเตือนขอความ
แบบเสียงเตือนขอความ — กําหนดเสียงแจงเตือนเมือ่มีขอความ
แบบตัวอักษรและขอความมัลติมีเดยี
แบบเสียงเตือนอเีมล — ตั้งคาแบบเสียงเตือนอีเมล
เตือนแบบสั่น — กําหนดใหเครื่องสั่นเพื่อแจงเตือนสายเรียกเขา
และขอความเขา
เสียงปุมกด — กําหนดระดับความดังของเสียงปุมกด
เสียงเตือน — เปดหรือปดการใชเสียงเตือน
ปลุกสําหรับ — กําหนดใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อมสีายเรียกเขา
จากเบอรโทรศัพทของกลุมรายชื่อที่เลือกไวเทานั้น สายโทรศัพท
จากบุคคลที่ไมไดอยูในกลุมที่เลือกไวจะไมมีเสียงเตือน
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ชื่อรูปแบบ — ตั้งชื่อรูปแบบ การตั้งคานี้จะไมปรากฏในรูปแบบ 
ทั่วไป และ ออฟไลน
เมื่อใช ออฟไลน เครื่องไมจะเชื่อมตอกับเครือขายเซลลูลาร 
ถาไมไดใสซิมการด แลวตองการใชงานบางฟงกชันในโทรศัพท 
ใหเปดโทรศัพทในโหมด ออฟไลน

ขอสําคัญ: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับ หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูภายในบริเวณ
พื้นที่ครอบคลุมของระบบโทรศัพท คุณยังสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉกุเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง
กําหนดไวในเครื่องของคุณได ในการโทรติดตอ คุณตอง
เปดการทํางานรูปแบบโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ หากลอ็คโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

ลักษณะ
คุณสามารถใชลักษณะแบบใดแบบหนึ่ง เพือ่เปลี่ยนลักษณะการ
แสดงผลของโทรศัพทของคุณ ลักษณะอาจรวมถงึภาพพื้นหลัง
และการประหยัดพลังงานเมือ่อยูในโหมดสแตนดบาย โดยคุณ
สามารถแกไขลักษณะเพื่อปรับแตงตามความตองการของคุณ
ในภายหลังได
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ หากตองการดรูายการ
ลักษณะที่ใชได ใหเลือก ทั่วไป ลักษณะที่ใชงานอยูจะมเีครื่องหมาย
ถูกกํากับอยู

ในการดตูัวอยางลักษณะ เลื่อนไปที่ลักษณะและเลือก ตัวเลือก > 
ดตูัวอยาง หากตองดตูัวอยางลักษณะ ใหเลอืก ตั้ง
ใน ลักษณะ คุณยังสามารถตั้งหนาจอดูเมนู ตั้งภาพพื้นหลัง และ
เปลี่ยนภาพพกัหนาจอเมื่ออยูโหมดประหยัดพลังงานและภาพ
บนหนากากดานหนาได

เสียง 3-D
ดวย เสียง 3-D คุณสามารถสรางเสียงเรียกเขาใหเปนเสียงแบบ
สามมิติ ไมใชทุกเสียงของเสียงเรียกเขาที่สนับสนุนรูปแบบ 3-D 
ในการแกไขคาปรับตั้งของเสียง 3-D ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
เสียง 3-D
ในการเปดใชรูปแบบ 3-D ใหเลือก เสียง 3-D > เปด ในการเปลี่ยน
เสียงเรียกเขา ใหเลือก แบบเสียง และเสียงเรียกเขาที่ตองการ
ในการเปลี่ยนเอฟเฟกต 3-D ใหใชกับเสียงเรียกเขา ใหเลอืก 
แนววิถีเสียง และเอฟเฟกตที่ตองการ หากตองการแกไขเอฟเฟกต 
ใหเลือก ความเร็วจังหวะ, ดอปเพลอรเอฟเฟกต หรือ เสียงกอง 
ดอปเพลอรเอฟเฟกต ไมสามารถใชไดกับทุกเสียง
หากตองการรับฟงเสียงเรียกเขาที่มีเอฟเฟกต 3-D ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนแบบเสียง
ถาคุณเปดใชเสียง 3-D แตไมไดเลือกเอฟเฟกต 3-D ใดๆ เอฟเฟกต
ขยายเสียงสเตอริโอจะถกูนํามาใชกับเสียงเรียกเขาแทน
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คําสั่งเสยีง
ในการเลอืกฟงกชนัโทรศัพทใหทํางานดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > คําสั่งเสียง คําสั่งเสียงในการเปลีย่นรูปแบบ
จะอยูในแฟมขอมลู รูปแบบ
ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงใหมสําหรับแอปพลิเคชนั ใหเลือก 
ตัวเลือก > แอปพลิเคชันใหม และแอปพลิเคชัน ในการเลน
คําสั่งเสียงที่เปดใชงาน ใหเลือก ตัวเลือก > เลน
สําหรับการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ “การโทรออกดวยเสียง” หนา 27

การตั้งคาเครื่อง

ทัว่ไป
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรบัตั้งคา, 
วันที่และเวลา, การจัดการฝา, อุปกรณเพิ่มพิเศษ, 
ความปลอดภัย, คาจากโรงงาน, การจัดตําแหนง หรือ 
ปุมสวนตัว 

การปรับเปลี่ยนในสไตลที่เปนตัวคุณเอง 
เลือก จอภาพ, โหมดพรอมทํางาน, แบบเสียง, ภาษา, ลักษณะ 
หรือ เสียงสั่งงาน

จอแสดงผล
ตัวตรวจจับแสง — เพือ่ปรับเซนเซอรแสงที่ตรวจสภาพแสงและ
ปรับความสวางของหนาจอ
ขนาดแบบอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่จะใชในรายการ
และโปรแกรมแกไข
หมดเวลาประหยัดพลงังาน — เพื่อตั้งคาเวลาที่กําหนดหลังจาก
เปดใชการประหยัดพลังงาน
โลโกหรือขอความตอนรับ — เพือ่ตั้งคาขอความตอนรับหรือ
โลโกซึ่งจะแสดงชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง
เวลาแสงสวาง — เพือ่ตั้งเวลาที่กําหนดใหโทรศัพทใชไฟหนาจอ
โหมดสแตนดบาย 
แบบพิเศษ — เพือ่เปดหรือปดการใชงานโหมดสแตนดบาย
แบบพเิศษ โปรดดูที่ “สแตนดบายแบบพิเศษ” หนา 22
แอปฯ สแตนดบายพิเศษ — เพื่อเลือกปุมลัดแอปพลิเคชัน
ใหปรากฏในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู การตั้งคานี้จะใชได
เฉพาะเมือ่ตั้งคา แบบพิเศษ เปน เปด 
ทางลัด — เพื่อกําหนดปุมลัดใหกับปุมเลือกดานซายและขวา 
เลือ่นไปในทิศทางตางๆ หรือสําหรับกดปุมเลื่อนในโหมด
สแตนดบาย ปุมลัดบนปุมเลือ่นจะใชงานไมไดหากกําหนด 
แบบพิเศษ เปน เปด
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โลโกระบบ — คุณสามารถดูการตั้งคานี้ไดตอเมื่อคุณไดรับและ
บันทึกโลโกระบบไว คุณสามารถเลือกไดวาจะใหแสดงหรือไมแสดง
โลโกระบบ
แบบเสียง
เปลี่ยนแบบเสียงของนาฬิกา ปฏิทินและรูปแบบที่กําลงัใชงานอยู 
โปรดดทูี่ “รูปแบบ” หนา 77
ภาษา 
ภาษาในโทรศัพท — เพื่อเปลี่ยนภาษาของขอความที่แสดง
บนหนาจอโทรศัพท การเปลี่ยนแปลงนี้อาจมผีลตอรูปแบบที่ใช
กับวันเวลา รวมทั้งตัวคั่นที่ใช เชน เครื่องคิดเลข หากคุณเลือก 
อัตโนมตัิ เครื่องจะเลือกภาษาตามขอมูลที่มีอยูในซิมการดของทาน 
หลังจากที่คุณเปลี่ยนภาษาของขอความที่แสดงบนหนาจอ เครื่องจะ
เปดใหมอีกครั้ง
ภาษาที่ใชเขียน — เพือ่เปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนในโทรศัพทของคุณ 
การเปลี่ยนภาษาในที่นี้จะมีผลกับตัวอักษรและตัวอักษรพิเศษที่มี
อยูขณะเขียนขอความและใชพจนานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ
ตัวชวยสะกดคํา — กําหนดใหระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิ เปด 
หรือ ปด สําหรับโปรแกรมแกไขทั้งหมดในโทรศัพท เลือกภาษา
สําหรับการปอนตัวอักษรที่เครื่องชวยสะกดใหจากรายการคํา
ลักษณะ
การใชลักษณะ โปรดดทูี่ “ลักษณะ” หนา 78

การสั่งงานดวยเสียง 
การแกไขคาปรับตั้งคําสั่งเสียงและการโทรออกดวยเสียง โปรดดูที่ 
“คําสั่งเสียง” หนา 79

วันที่และเวลา
เวลา และ วันที่ — เพื่อตั้งเวลาและวันที่
เขตเวลา — เพือ่ตั้งเขตเวลาของสถานที่ที่คุณอยู หากกําหนด 
อัพเดตตามเวลาเครือขาย > อัพเดตอัตโนมัติ เวลาทองถิน่จะ
ปรากฏขึ้น
รูปแบบวันที่ — เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงวันที่
ตัวแบงวัน — เพื่อเลือกตัวแบงวัน
รูปแบบเวลา — เพื่อเลือกรูปแบบเวลาเปน 12 ชั่วโมงหรือ 
24 ชัว่โมง
ตัวแบงเวลา — เพือ่เลือกตัวแบงเวลา
ชนิดนาฬิกา — เพื่อเลือกใหแสดงเวลาเปนแบบอะนาล็อกหรือ
ดิจิตอลเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย โปรดดูที่ “นาฬกิา” หนา 69
เสียงนาฬิกาปลุก — เพือ่เลือกเสียงนาฬิกาปลุก
วันทํางาน — เพื่อระบุวันใหนาฬิกาปลุกทํางานเฉพาะวันที่
ไปทํางาน
อัพเดตตามเวลาเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพื่อใหระบบเครือขายอัพเดตขอมลูวันที่ เวลา และเขตเวลา
ในโทรศัพท หากเลือก อัพเดตอัตโนมัติ การเชื่อมตอที่ใชงาน
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อยูจะถูกตัดการเชื่อมตอ โปรดตรวจสอบเวลาตั้งปลุกตางๆ 
เนื่องจากอาจไดรับผลกระทบ

การใชฝาสไลด
การเปดฝาสไลด — เพื่อเลือกวาจะรับสายเรียกเขาเมื่อเปดฝา
สไลด ใหเลือก การรับสายเรียกเขา หรือ ไมรับสาย
การปดฝาสไลด — เพือ่เลือกวาใหจบการสนทนาเมื่อปดฝาสไลด 
ใหเลือก วางสายที่ใชอยู หรือ ใชสายที่ใชอยูตอ
การเปดใชงานล็อคปุมกด — เพื่อเลือกวาใหล็อคปุมกดเมือ่ปด
ฝาสไลด ใหเลือก เปดเมือ่ปดฝาสไลด หรือ ปดเมือ่ปดฝาสไลด 
หากตองการใหเครื่องถามทุกครั้งเมื่อปดฝาสไลด ใหเลอืก 
ถามทุกครั้ง

อุปกรณเพิ่มพิเศษ
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณเพิ่มพิเศษ ในหนาจอ 
ตั้งคาเสริม ใหเลื่อนไปยังอุปกรณนั้น เชน ชุดหูฟง แลวเลือก 
ตัวเลือก > เปด และจากตัวเลือกตอไปนี้:
รูปแบบที่ตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการใชในแตละครั้ง
ที่เชื่อมตออุปกรณเสริมกับโทรศัพท
ตอบรับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งใหโทรศัพทตอบรับสายเรียกเขา
อัตโนมตัิหลังผานไป 5 วินาที เมือ่คุณเชือ่มตออุปกรณเสริมนี้
เขากับโทรศัพท หากตั้งคา ชนิดเสียงเรียกเขา เปน บีพ๊หนึ่งครั้ง 

หรือ เงียบ คุณจะใชการรับสายอัตโนมัติไมไดและคุณตองรับสาย
ดวยตนเอง
แสงไฟ — ในการตั้งคาใหเปดไฟโทรศัพทอยางตอเนื่องในขณะที่ใช
อุปกรณเสริม ใหเลือก เปด 

ระบบปองกนั
เลอืก โทรศัพทและซิมการด, การจัดการใบรับรอง หรือ 
ชุดความปลอดภัย
โทรศัพทและซิมการด
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสตอไปนี้ได: รหัสล็อค, รหัส PIN หรือ 
UPIN และ รหัส PIN2 โดยรหัสเหลานี้จะตองเปนตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 
9 เทานั้น
กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมอืนกับหมายเลขฉุกเฉินเพือ่
ปองกันการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ
รหัสที่ใช — เพื่อเลือกรหัสที่ใชงาน PIN หรือ UPIN สําหรับรหัส 
USIM ที่ใชงาน คานี้จะปรากฏขึ้นตอเมือ่การด USIM ที่ใชงานอยู
สนับสนุน UPIN และไมปฏิเสธการใช UPIN
คําขอรหัส PIN หรือ คําขอรหัส UPIN — เพื่อตั้งคาโทรศัพท
ใหขอรหัสทุกครั้งที่เปดเครื่อง ซิมการดบางชนิดอาจไมอนุญาต
ใหตั้งคา ปด คําขอรหัส PIN หากเลือก รหัสที่ใช > UPIN, 
คําขอรหัส UPIN จะปรากฏขึ้นแทน
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รหัส PIN หรือ รหัส UPIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค — เพื่อ
เปลี่ยนรหัสผาน
เวลาลอ็คปุมกดอัตโนมตัิ > กําหนดเอง — เพื่อล็อคปุมกด
อัตโนมัติหลังจากผานชวงเวลาที่ระบุไวโดยไมมกีารใชงานใดๆ 
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ระยะลอ็คเครื่องอัตโนมัติ — เพื่อกําหนดการหมดเวลาซึ่ง
โทรศัพทจะลอ็คโดยอัตโนมตัิหลังจากนั้น หากตองการใชโทรศัพท
อีกครั้ง คุณจําเปนตองปอนรหัสล็อคที่ถูกตอง หากตองการปดระยะ
ล็อคอัตโนมตัิ ใหเลือก ไมมี
ล็อคหากเปลีย่นซิมการด — เพื่อกําหนดใหโทรศัพทขอรหัสลอ็ค
เมื่อใสซิมการดใหมที่ไมรูจักลงในเครื่อง เครื่องจะยังคงรายการ
ซิมการดที่เคยใชเปนซิมการดของเจาของเครื่อง
กลุมผูใชเฉพาะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อระบุกลุม
ผูโทรที่คุณสามารถติดตอและผูที่สามารถติดตอคุณได สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ ในการใชงานกลุมที่เปน
คาเริ่มตนตามที่ตกลงไวกับผูใหบริการระบบ ใหเลือก ที่ตั้งไว 
หากคุณตองการใชกลุมอื่น (คุณตองทราบหมายเลขดชันีกลุม) 
ใหเลือก เปด
เมื่อการโทรจํากัดอยูที่เฉพาะกลุม การโทรไปยังเบอรฉุกเฉนิที่ตั้ง
ไวในเครื่องของคุณยังคงทําได
ยืนยันบริการซิม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพือ่กําหนด
ใหเครื่องแสดงขอความยืนยันเมือ่คุณใชบริการจากซิมการด

การจัดการใบรับรอง
รายชือ่ใบรับรองสิทธิ์ที่ไดจัดเก็บไวในเครื่องจะแสดงใน การจัดการ
ใบรับรอง ในการดูรายการใบรับรองสวนตัว (ถาม)ี ใหเลื่อนไป
ทางขวา
คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชือ่มตอกับธนาคาร
แบบออนไลนหรือไซตอื่นๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล เพือ่ดําเนิน
การตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนขอมลูที่เปนความลับ และ
หากตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรที่ใหโทษอื่นๆ 
และเพื่อใหแนใจในสิทธิ์การใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง
ซอฟตแวร

ขอสําคญั: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่
เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพือ่ใหไดรับประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น 
ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ที่ถกูตอง หรือนาเชือ่ถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมอีายุการใชงานแบบ
จํากัด หาก “Expired certificate” หรือ “Certificate not 
valid yet” ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถกูตองอยูแลว 
ใหตรวจสอบวันเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณใหถกูตอง
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กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถอืขอมลูของเจาของใบรับรอง
นี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของ
ที่อยูในรายชือ่

การดรูายละเอียดของใบรับรอง และตรวจสอบวาเปน
ใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถกูตอง ก็ตอเมือ่มีการ
ตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลาที่ใบรับรองเซิรฟเวอรนั้นมีผล
บังคับใชแลวเทานั้น
คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชของแท หรือใน
กรณีที่คุณไมมใีบรับรองความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ
หากตองการตรวจสอบรายละเอียดใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่ใบรับรอง 
และเลือก ตัวเลอืก > รายละเอียดใบรับรอง เมือ่คุณเปดดู
รายละเอียดของใบรับรอง โทรศัพทจะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผล
บังคับใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้ขอความใดขอความหนึ่ง
อาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ:
ใบรับรองหมดอายุ — ระยะเวลาของใบรับรองที่เลือกหมดอายุ
ใบรับรองยังไมถูกตอง — ใบรับรองที่เลอืกไวนั้นยังไมสามารถ
ใชไดเพราะยังไมถงึระยะเวลาที่มผีลบังคับใช
ใบรับรองเสียหาย — ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได โปรดติดตอผูที่
ออกใบรับรองนั้น

ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ — คุณยังไมไดตั้งคาแอปพลิเคชัน
ใหใชใบรับรองนี้

การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวา
คุณสามารถเชื่อถอืขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวา
ใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ
เลือ่นไปที่ใบรับรองการใชงานและเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ความเชื่อถือ รายการแอปพลิเคชนัที่สามารถใชใบรับรองที่เลือกไว
จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนั้นดวย
โมดูลการปองกัน
การดูหรือแกไขโมดูลการปองกัน

การตั้งคาดั้งเดิม
คุณสามารถกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคาเดิมได 
โดยคุณจําเปนตองมรีหัสล็อค โปรดดูที่ “รหัสล็อค” ใน “รหัสผาน” 
หนา 25

ปุมสวนตัว
ปุมสวนตัว — เพือ่ตั้งคาการกดปุมสวนตัวเพือ่เปดแอปพลิเคชัน
บางตัว โปรดดูที่ “ปุมสวนตัว” หนา 26
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ตําแหนง
ดวยบริการตําแหนง คุณสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราว
ในทองถิ่นจากผูใหบริการระบบ เชน สภาพภูมอิากาศและ
สภาพจราจร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงของโทรศัพท (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
ในการเปดใชวิธีหาตําแหนง ใหเลือก วธิีจัดตําแหนง แลวเลื่อนไป
ยังวิธีหาตําแหนง และเลือก ตัวเลือก > ใชงาน หากตองการ
หยุดใชงาน ใหเลอืกตัวเลอืก > ไมใชงาน
หากตองการกําหนดจุดเชือ่มตอเขาเซิรฟเวอรหาตําแหนง ใหเลือก 
เซริฟเวอรตําแหนง > จุดเชื่อมตอ และจุดเชือ่มตอที่ตองการ 
จากนั้นเลือก ที่อยูเซิรฟเวอร และปอนชือ่โดเมน หรือ URL 
แอดเดรสของเซิรฟเวอร

โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท และ การโทร, 
โอนสาย, จํากัดการโทร หรือ เครอืขาย

การโทร
สง ID ผูโทรเขาของฉัน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) กําหนด
ใหแสดงเบอรโทรศัพท (ใช) หรือไมแสดง (ไม) จากบุคคลที่คุณกําลงั
โทรถึง คานี้เปนคาที่กําหนดโดยผูใหบริการของคุณเมือ่คุณสมคัร
ขอใชบริการ (ตั้งจากเครอืขาย)

สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อตั้งคาให
ระบบเครือขายแจงใหคุณทราบวามสีายเรียกเขาสายใหมขณะที่คุณ
กําลังใชสายสนทนาสายแรกอยู หากตองการใหระบบเครือขาย
เปดใหใชบริการสายเรียกซอน ใหเลือก ทํางาน หากตองการให
ระบบเครือขายปดใชบริการสายเรียกซอน ใหเลือก ยกเลิก ในการ
ตรวจสอบวากําลังใชงานฟงกชันดงักลาวอยูหรือไม ใหเลอืก 
ตรวจสอบสถานะ
ไมรับสายดวย SMS — เพือ่ใหปฏิเสธไมรับสายเรียกเขาดวย
ขอความแบบตัวอักษร โปรดดูที่ “การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” 
หนา 28
ตัวอักษรขอความ — เพือ่ปอนขอความที่จะสงเมื่อคุณปฏิเสธ
ไมรับสายดวยขอความแบบตัวอักษร
รูปภาพในสายวิดโีอ — เพื่อเลือกภาพนิ่งใหแสดงแทนภาพ
วิดโีอเมื่อคุณปฏิเสธการสงวดิีโอในสายสนทนาทางวิดโีอ
เรียกซ้ําอัตโนมัติ — เพื่อกําหนดใหเครื่องพยายามโทรออก
ไปยังเบอรโทรศัพทหมายเลขหนึ่งไดสูงสุด 10 ครั้งหลังจากที่คุณ
พยายามโทรไปยังหมายเลขดงักลาวแลวแตไมสําเร็จ กดปุมจบ
การทํางานเพือ่หยุดการเรียกซ้ําอัตโนมตัิ
สรุปหลังโทรออก — เพื่อกําหนดใหเครื่องแสดงระยะเวลา
โดยประมาณของการโทรครั้งลาสุดชัว่ขณะหนึ่ง
แสดงเวลาการโทร — เพือ่ตั้งใหเครื่องแสดงระยะเวลาในการ
สนทนาระหวางการโทร
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การโทรดวน > เปด — เพื่อกําหนดใหเครื่องโทรไปยังหมายเลข
ที่กําหนดไวที่ปุมโทรดวน 2 ถึง 9 โดยกดปุมตัวเลขที่ตรงกันคางไว
รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่รับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดเบาๆ 
ยกเวนปุมเลือกดานขวาและปุมเลือกดานซาย ปุมปรับระดับเสียง 
ปุมสวนตัว ปุม Navigator และปุมจบการทํางาน
สายที่ใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — ปรากฏขึ้นหาก
ซิมการดรองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไวสองหมายเลข นั่นคือ
โทรศัพทสองสาย เลอืกวา (สาย 1 หรือ สาย 2) คุณตองการ
ใชสายใดเพือ่โทรออกและสงขอความสั้น
อยางไรก็ดี คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาจากทั้งสองสายได 
ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม คุณไมสามารถโทรออกไดถาเลือก 
สาย 2 และคุณยังไมไดสมัครใชบริการจากเครือขาย หากตองการ
ปองกันการเลือกสาย และซิมการดของทานสนับสนุนฟงกชนันี้ 
ใหเลือก เปลี่ยนสาย > ไมใชงาน ในการเปลี่ยนการตั้งคานี้ 
คุณจําเปนตองมีรหัส PIN2

การโอนสาย
การโอนสายเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย
1 เลือกสายที่คุณตองการโอน: สายสนทนา, สายขอมูลและ

วดิีโอ หรือ สายแฟกซ
2 เลือกตัวเลือกที่ตองการ เชน หากตองการโอนสายสนทนา

เมือ่คุณใชสายหรือเมือ่ตองการปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา 
ใหเลือก หากไมวาง

3 ในการตั้งคาตัวเลือกโอนสายเปนเปดหรือปดการทํางาน 
ใหเลือก ทํางาน หรือ ยกเลิก ในการตรวจสอบวากําลังใชงาน
ฟงกชันดงักลาวอยูหรือไม ใหเลือก ตรวจสอบสถานะ คุณอาจ
เลอืกตัวเลอืกการโอนสายหลายตัวเลือกใหทํางานพรอมกันได

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลา
เดยีวกันได 

จํากดัการโทร
การจํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะใหคุณจํากัด
การโทรออกและรับสายได หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมี
รหัสระบบซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ
เลือ่นไปที่ตัวเลอืกการจํากัดการโทรที่ตองการ และหากตองการให
ระบบเครือขายเปดใชบริการจํากัดการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > 
ทํางาน ในการปดการใชการจํากัดสายที่เลือกไว ใหเลือก ยกเลิก 
หากตองการตรวจสอบวาใชการจํากัดการโทรอยูหรือไม ใหเลือก 
ตรวจสอบสถานะ ในการเปลี่ยนรหัสระบบ ใหเลอืก แกไขรหัส
ระบบ ในการยกเลกิการจํากัดการโทรที่ใชงานอยูทั้งหมด ใหเลือก 
ยกเลกิการจํากัดทั้งหมด
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลา
เดยีวกันได 
เมือ่สายถกูจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินบางเบอรได
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ระบบเครือขาย
โหมดระบบ — เพื่อเลือกเครือขายที่จะใชงาน (แสดงเมื่อมกีารเปด
ใหบริการโดยผูใหบริการโทรศัพทเทานั้น) ถาคุณเลือก โหมดคู 
โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ UMTS โดยอัตโนมัติ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพารามิเตอรของเน็ตเวิรกและขอตกลงในการให
บริการขามเครือขายกับผูใหบริการของคุณ
การเลอืกระบบ — หากตองการกําหนดใหโทรศัพทคนหาและเลือก
ระบบเครือขายที่ใชไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมตัิ ในการเลือก
ระบบเครือขายที่ตองการดวยตนเองจากรายการระบบเครือขาย 
ใหเลือก เลือกเอง หากการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่เลือกไวเอง
สิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลือก
ระบบอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะตองมขีอตกลงเกี่ยวกับการโทรขาม
ระบบกับระบบเครือขายหลักของคุณ กลาวคือ เปนรายเดียวกับ
ผูที่ใหบริการซิมการดในเครื่องของคุณ
แสดงขอมูลระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
หากตองการตั้งคาเครื่องใหแสดงคาเมือ่ใชในระบบเครือขาย
โทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบบ Microcellular Network (MCN) 
และเพื่อใชงานการรับขอมลูโทรศัพท ใหเลอืก เปด

การเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth, 
USB, จุดเชื่อมตอ, ขอมูลแพคเก็ต, สายขอมูล, การตั้งคา SIP, 
กําหนดคา หรือ การควบคุม APN

Bluetooth 
เพื่อเปดหรือปด Bluetooth และแกไขการตั้งคา Bluetooth โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 92

USB
การแกไขการตั้งคา USB โปรดดทูี่ “สายเคเบิลขอมลู USB” หนา 94

จดุเชื่อมตอ
ในการเชือ่มตอขอมลู คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนด
ชนิดตางๆ ของจุดเชือ่มตอไดดงันี้:
• จุดเชือ่มตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมเีดยี
• จุดเชือ่มตอ WAP เพือ่ดเูว็บเพจ
• จุดเชือ่มตออินเตอรเน็ต (IAP) (ใชสงและรับอีเมล เปนตน)

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอประเภท
ใดสําหรับการเขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดติดตอผูใหบริการ
เพื่อดขูอมลูเกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิกบริการ
เชื่อมตอขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชือ่มตอในรูปแบบขอความจากผูให
บริการ หรือคุณอาจมกีารตั้งคาจุดเชื่อมตอที่กําหนดไวแลวในเครื่อง
ของคุณ
หากตองการสรางจุดเชื่อมตออันใหมหรือแกไขจุดเชือ่มตอที่มอียู 
ใหเลือก ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอใหม หรือ แกไข หากตองการ
สรางจุดเชื่อมตออันใหมโดยใชการตั้งคาของจุดเชื่อมตอเดิม 
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ใหเลื่อนไปยังจุดเชือ่มตอ และเลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอ
ซ้ําซอน
ขึ้นอยูกับประเภทของการตอที่เลือกไวใน บริการเสริม จะสามารถ
ใชคาปรับตั้งไดเพยีงบางชนิด ปอนขอมูลลงในชองทุกชองที่กํากับ
ดวย ตองระบ ุหรือเครื่องหมายดอกจัน
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ขอทราบการตั้งคาตอไปนี้: 
บริการเสริม, ชื่อจุดเชื่อมตอ (สําหรับขอมูลแพคเก็ตเทานั้น) 
หมายเลขติดตอ (สําหรับสายขอมลูเทานั้น) ชื่อผูใช, รหัสผาน, 
การตรวจสอบ, โฮมเพจ, ชนิดสายขอมูล (สําหรับสายขอมลู
เทานั้น) และ ความเร็วขอมูลสูงสุด (สําหรับสายขอมลูเทานั้น)
ชื่อการเชื่อมตอ — ตั้งชื่อเพื่อสื่อถึงการตอเชื่อมนั้น
แจงใหใสรหัสผาน — หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุกครั้งที่ล็อค
เขาเซิรฟเวอร หรือหากคุณไมตองการบันทึกรหัสผานของคุณใน
โทรศัพท ใหเลือก ใช
ถาจําเปน ในการกําหนดเวอรชันของอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (IP), 
IP แอดเดรสของโทรศัพท, เซิรฟเวอรระบบชือ่โดเมน (DNS), 
เซิรฟเวอรพร็อกซี่ และคาปรับตั้งสายขอมลูพิเศษ เชน การโทรกลับ, 
การบีบอัด PPP, สคริปตล็อคอิน, และสตริงการเริ่มตนโมเด็ม 
ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาชั้นสูง โปรดติดตอขอรับการตั้งคา
ที่ถูกตองจากผูใหบริการ

ขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต จะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใช
การเชือ่มตอขอมลูแบบแพคเก็ต
การเชื่อมตอ GPRS — ถาคุณเลอืก เมื่อวาง และคุณอยูใน
เครือขายที่รองรับขอมลูแบบแพคเก็ต เครื่องจะลงทะเบียนไปยัง
เครือขายขอมูลแบบแพคเก็ตและจะสงขอความสั้นโดยใชการตอ
ขอมลูแบบแพคเก็ต หากคุณเลือก เมือ่ตองการ เครื่องจะใชการ
เชือ่มตอขอมลูแพคเก็ตเมือ่คุณเริ่มใชงานแอปพลิเคชันหรือฟงกชนั
ที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาว การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
สามารถปดไดหลังจากไมไดใชโดยแอปพลิเคชันใดๆ 
ถาไมสามารถใชบริการขอมูลแบบแพคเก็ตได และคุณไดเลือก 
เมือ่วาง เครื่องจะพยายามเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเปนระยะๆ
จุดเชื่อมตอ — ตองมชีื่อจุดเชื่อมตอเมื่อคุณตองการใชโทรศัพท
เปนโมเด็มใหกับเครื่องคอมพิวเตอร 
เขาใชแพคเก็ตความเร็วสูง — เปดใชหรือยกเลิกการใช HSDPA 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย UMTS
เมือ่สามารถใช HSDPA ได การดาวนโหลดขอมูล เชน ขอความ 
อีเมล และการเบราสหนาเพจผานระบบเครือขายเซลลูลารจะทําได
เร็วขึ้น

สายขอมลู
การตั้งคาสายขอมลูจะมีผลตอจุดเชือ่มตอที่ใชสายขอมลู GSM
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เวลาออนไลน — เพื่อกําหนดใหยกเลิกการเชื่อมตอสายขอมลู
โดยอัตโนมัติหลังจากหมดเวลาและไมมกีารใชงานใดๆ หาก
ตองการปอนเวลาที่สิ้นสุด ใหเลือก กําหนดเอง และปอนเวลา
เปนนาที หากเลือก ไมจํากัด สายขอมลูไมสามารถตัดการเชื่อมตอ
โดยอัตโนมัติ

การตั้งคา SIP
การดูและแกไขรูปแบบ Session Initiation protocol (SIP)

การกําหนดคา
ในบางฟงกชนั เชน การเบราสเว็บและการสงขอความมลัติมีเดีย 
อาจตองใชการตั้งการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน คุณสามารถขอรับ
การตั้งคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชนั” 
หนา 20
หากตองการลบการกําหนดคา ใหเลื่อนไปยังคานั้น และเลือก 
ตัวเลอืก > ลบ

การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ
ดวยบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดการใชจุด
เชื่อมตอขอมลูแบบแแพ็คเก็ต การตั้งคานี้จะใชไดก็ตอเมื่อเสียบ 
การด USIM และการด USIM รองรับบริการนี้ หากตองการเปลี่ยน 
คาดังกลาว คุณตองป อนรหัส PIN2

แอปพลิเคชัน 
หากตองการดูและแกไขการตั้งคาของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยูใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > 
แอปพลเิคชัน

การโทรดวน
หากตองการกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > โทรดวน แลวเลือ่นไปยังปุมโทรดวน และเลือก 
ตัวเลือก > กําหนด เลือกรายชื่อและหมายเลขสําหรับการโทรดวน 
ในการดหูมายเลขที่กําหนดใหกับปุมโทรดวน ใหเลื่อนไปที่ปุม
โทรดวน และเลือก ตัวเลอืก > ดเูบอร หากตองการเปลีย่นหรือ
ลบหมายเลข ใหเลอืก เปลี่ยน หรือ ลบ

เสียงพูด
หากตองการเลือกภาษาเริ่มตน และเสียงเพื่อใชในการอานขอความ
และปรับคุณลักษณะของเสียง เชน ความเร็วและความดงั ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > เสียงพูด
ในการดขูอมลูเสียง ใหเลื่อนไปทางขวา จากนั้น เลื่อนไปที่เสียง
และเลือก ตัวเลือก > ขอมลูเสียง ในการทดสอบเสียง ใหเลื่อน
ไปที่เสียง แลวเลือก ตัวเลอืก > ฟงเสียง
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ตัวชวยการตั้งคา
ตัวชวยตั้งคาจะกําหนดโทรศัพทสําหรับผูใหบริการระบบ (MMS, 
GPRS และอินเทอรเน็ต) และการตั้งคาอีเมลตามผูใหบริการ
ระบบ นอกจากนี้ ยังสามารถกําหนดการตั้งคาอื่นๆ ดวย
ในการใชบริการเหลานี้ คุณตองติดตอกับผูใหบริการเพื่อเปดใชงาน
การเชือ่มตอขอมูลหรือบริการอื่นๆ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวชวยตั้งคา

โทรศูนยฝาก
ในการกําหนดหรือเปลี่ยนเบอรศูนยขอความ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > โทรศูนย > ตัวเลอืก > ระบเุบอร หรือ เปลี่ยนเบอร 
และปอนหมายเลข โทรศูนยฝากเปนบริการของระบบเครือขาย 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ขอทราบหมายเลขศูนยขอความ

ขอความทันใจ
การสงขอความทันใจ (IM) ชวยใหคุณสามารถสนทนากับอีกฝาย
หนึ่งไดและเขารวมพูดคุยในฟอรัมตางๆ (กลุม IM) ตามหัวขอเฉพาะ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ IM รวมทั้งราคา และภาษีตางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
วิธีใชบริการตางๆ อีกดวย 

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร IM
เลอืก เมนู > การตั้งคา > สนทนา
1 ในการล็อกอิน ใหเลอืก ตัวเลือก > ลอ็กอิน
2 ปอน ID ผูใชและรหัสผาน

ในการล็อกเอาท ใหเลือก ตัวเลอืก > ล็อกเอาท

การตั้งคา IM
เลอืก เมนู > การตั้งคา > สนทนา > ตัวเลือก > การตั้งคา
หากตองการแกไขการตั้งคาแอปพลิเคชัน IM ใหเลอืก กําหนด
ลักษณะ หากตองการตั้งคาผูที่จะเขามาดูไดเมือ่คุณออนไลน 
ใหเลือก แสดงสถานะของฉนั หากตองการตั้งคาผูที่จะสามารถ
สงขอความหรือคําเชญิมาใหคุณได ใหเลือก ยอมรับขอความจาก 
หรือ ยอมรับคําเชิญจาก
ในการแกไขการตั้งคาการเชือ่มตอ IM ใหเลือก เซริฟเวอรสนทนา 
แลวเลือ่นไปที่เซิรฟเวอร แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบการตั้งคานี้ ในการกําหนดการตั้งคา
เซิรฟเวอรใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > เซิรฟเวอรใหม
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หากตองการตั้งเซิรฟเวอรเปนคาเริ่มตน ใหเลือก เซิรฟเวอรที่ตั้งไว 
และเลือกเซิรฟเวอร
หากตองการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร IM โดยอัตโนมัติในวันและเวลา
ที่คุณกําหนด ใหเลือก ประเภทล็อกอินสนทนา > อัตโนมัติ 
หากตองการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณอยูในพื้นที่เครือขาย 
ใหเลือก อตัโนมัติเครือขายบาน หากตองการเชือ่มตอโดย
อัตโนมัติเมือ่คุณเริ่มแอปพลิเคชนั IM ใหเลือก เมือ่เริม่
แอปพลิเคชัน หากตองการเชื่อมตอดวยตนเอง ใหเลือก โดยผูใช
หากตองการตั้งวันและเวลาที่ตองการใหเชือ่มตอโดยอัตโนมตัิ 
ใหเลือก วนัที่ลอ็กอินอัตโนมัติ และ เวลาที่ลอ็กอินอัตโนมัติ

การเขารวมและการออกจากกลุม IM
เลือก เมนู > การตั้งคา > สนทนา > กลุมสนทนา
กลุม IM จะใชไดตอเมื่อไดรับการสนับสนุนโดยผูใหบริการ
หากตองการเขารวมกลุม IM ใหเลือก และปอนชือ่หนาจอ ในการ
เขารวมกลุม IM ที่ไมไดอยูในรายการ แตม ีID กลุมที่คุณทราบ 
ใหเลือก ตัวเลือก > รวมกลุมใหม และปอน ID กลุม
หากตองการออกจากกลุม IM ใหเลือก ตัวเลือก > ออกจากกลุม

การคนหากลุมและผูใช IM 
หากตองการคนหากลุม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > สนทนา > 
กลุมสนทนา > ตัวเลอืก > คนหา คุณสามารถคนหากลุม IM 

โดย ชื่อกลุม, หัวขอ หรือ สมาชิก (ID ผูใช) ในการเขารวมหรือ
บันทึกกลุมที่พบในการคนหา ใหเลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก 
ตัวเลือก > รวม หรือ จัดเก็บ
ในการคนหารายชื่อใหม ใหเลือก รายชื่อสนทนา > ตัวเลือก > 
รายชื่อใหม > คนหาจากเซิรฟเวอร ในการเริ่มตนสนทนากับ
ผูใชคนใหม เลื่อนไปที่ผูใช แลวเลือก ตัวเลือก > เปดการสนทนา 
หากตองการบันทึกรายชื่อใหม ใหเลือก เพิม่ไปยังรายชื่อสนทนา

การสนทนาในกลุม IM
เลือก เมนู > การตั้งคา > สนทนา > กลุมสนทนา
หลังจากคุณเขารวมกลุม IM แลว คุณสามารถดขูอความที่สนทนา
โตตอบกันในกลุม และสงขอความของคุณเอง 
ในการสงขอความ เขียนขอความ แลวกดปุมเลื่อน
หากตองการสงขอความสวนตัวใหสมาชิก (หากทําไดในกลุมนั้น) 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สงขอความสวนตัว, เลือกผูรับ เขียนขอความ 
และกดปุมเลื่อน
ในการตอบกลับขอความสวนตัวที่สงถึงคุณ ใหเลื่อนไปที่ขอความ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ตอบ
หากตองการเชิญรายชื่อขอความทันใจที่ออนไลนใหเขารวมกลุม
ขอความทันใจ (หากทําไดในกลุมนั้น) ใหเลือก ตัวเลือก > 
สงคําเชิญ เลอืกรายชื่อสนทนาที่ตองการเชญิ เขียนขอความเชิญ 
แลวเลือก สง
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การเริ่มตนและการดูบทสนทนาของ
แตละบุคคล
เลือก เมนู > การตั้งคา > สนทนา > การสนทนา
เพื่อแสดงรายการผูใช IM ที่คุณกําลังพูดคุยดวย

ถัดจากผูใชแสดงวาคุณไดรับขอความใหมจากผูใชรายนั้น
หากตองการดกูารสนทนาที่กําลังดําเนินอยู ใหเลือกผูใช ในการสง
ขอความ เขียนขอความ แลวกดปุมเลือ่น หากตองการกลับไปที่
รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น ใหเลือก กลับ
ในการเริ่มบทสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > การสนทนาใหม > 
เลือกจากรายชื่อ และเลือกจากรายชื่อ IM ที่คุณไดบันทึกไว
และออนไลนในขณะนั้น หรือเลอืก ใส ID ผูใช เพือ่ปอน ID ผูใช
หากตองการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > จบการสนทนา
ในการบันทึกผูใชลงในรายชื่อ IM ใหเลื่อนไปยังชือ่ผูใช แลวเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา
หากตองการกันขอความจากผูใช ใหเลื่อนไปยังผูใช และเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกการปดกั้น > เพิ่มในรายการที่ปดกั้น

รายชื่อ IM
เลอืก เมนู > การตั้งคา > สนทนา > รายชื่อสนทนา
คุณสามารถดูรายชือ่ IM ที่บันทึกไว สัญลักษณ  แสดงวารายชื่อ
สนทนานั้นกําลงัออนไลน และสัญลักษณ  แสดงวารายชื่อ
สนทนานั้นกําลงัยุง และ สัญลักษณ  แสดงวารายชื่อสนทนานั้น
ออฟไลน
ในการสรางรายชื่อสนทนาใหมแบบแมนนวล ใหเลือก ตัวเลอืก > 
รายชื่อใหม > เพิ่มโดยผูใช ปอนขอมลูลงในชอง ID ผูใช และ 
ชื่อเลน และเลือก เรยีบรอย
ในการเริ่มตนหรือสนทนาตอเนื่องกับผูใชคนใหม เลื่อนไปที่ผูใช 
แลวเลอืก ตัวเลือก > เปดการสนทนา

การสรางกลุม IM ใหม
เลอืก เมนู > การตั้งคา > สนทนา > กลุมสนทนา > ตัวเลือก > 
สรางกลุมใหม ปอนการตั้งคาใหกับกลุม

การจํากัดสิทธิ์ในการเขารวมกลุม IM
หากตงการสรางกลุม IM เฉพาะ ใหสรางรายชื่อสมาชกิในกลุม 
ผูใชที่อยูในรายการเทานั้นที่มสีิทธิ์เขารวมกลุม เลือกหนาจอ 
กลุมสนทนา เลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก ตัวเลือก > กลุม > 
การตั้งคา > สมาชิกกลุม > ที่เลือกเทานั้น
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การเชื่อมตอ
PC Suite
ค ุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite ในการซิงโครไนซรายชื่อ 
ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่ตองทํา และบันทึกระหวางเครื่องโทรศัพทของคุณ
และเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะ
ไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถดขูอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโปรแกรม PC Suite 
และลิงคดาวนโหลดในสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/6110/support

การเชื่อมตอ Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสายระหวาง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟตุ) 
การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถใชเพื่อสงรูปภาพ วิดีโอ ขอความ 
นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณที่ใช
รวมกันไดดวยการใชเทคโนโลยี Bluetooth เชน คอมพิวเตอร
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ Dial Up Networking, Serial Port, File 
Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, 

Generic Access และ Advanced Audio Distribution คุณควรใช
เฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น 
เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ 
เพื่อดวูาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth ในบางพื้นที่ 
โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิน่หรือผูใหบริการของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางาน
อยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะสิ้นเปลือง
พลงังานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง 

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
Bluetooth — เพือ่เปดหรือปด Bluetooth
การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด — ใหอุปกรณ 
Bluetooth อื่นๆ มองเห็นโทรศัพทของคุณตลอดเวลา หากตองการ
ใหเครื่องอื่นสามารถเห็นเครื่องของคุณภายในเวลาที่กําหนด 
ใหเลือก ระบชุวงเวลา เพือ่ความปลอดภัย คุณควรใชการตั้งคา 
ซอน หากใชได

www.nokia.co.th/6110/support
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ชื่อของโทรศัพท — เพื่อกําหนดชือ่โทรศัพท
โหมด SIM ระยะไกล > เปด — เพื่อใหอุปกรณอื่น (เชน ชุดอุปกรณ
รถยนต) สามารถใชซิมการดในโทรศัพทไดโดยใชเทคโนโลยี 
Bluetooth (SIM Access Profile)
เมือ่อุปกรณไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะ
อุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชดุอุปกรณรถยนต 
ในการโทรออกหรือรับสาย เมื่ออยูในโหมดนี้ โทรศัพทของคุณ
จะไมสามารถโทรออกได ยกเวนเบอรฉุกเฉินที่กําหนดไวใน
โทรศัพท หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจาก
โหมด SIM ระยะไกลกอน หากเครื่องลอ็ค ใหปอนรหัสผานเพื่อ
ปลดลอ็คกอน

สงขอมูล
คุณสามารถใชการเชือ่มตอ Bluetooth เพียงการเชือ่มตอเดยีวใน
แตละครั้งเทานั้น
1 เปดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง
2 เลื่อนไปยังรายการที่ตองการสง แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง 

Bluetooth
โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณที่อยูในระยะนั้น อุปกรณที่จับคู
จะปรากฏพรอมสัญลักษณ 
ในขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณบางอยางจะแสดงแอดเดรส
อุปกรณโดยเฉพาะเทานั้น ในการคนหาแอดเดรสของโทรศัพท 
ปอนรหัส *#2820# ในโหมดสแตนดบาย

หากคุณไดคนหาอุปกรณมากอนหนานี้ รายการอุปกรณที่เคย
พบแลวจะแสดงขึ้นกอน ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลือก 
อุปกรณเพิ่มเติม

3 เลอืกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
4 หากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งตองการการจับคู ใหปอนรหัส 

(1-16 หลัก) และตกลงกับเจาของเครื่องนั้นเพื่อใหใชรหัส
เดยีวกัน

เมือ่เริ่มการเชื่อมตอไดแลว ขอความ กําลังสงขอมูล จะปรากฏ
ขอมลูที่ไดรับโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth จะอยูในแฟมขอมูล 
ถาดเขา ใน ขอความ

หนาจออุปกรณที่จับคู
อุปกรณที่จับคูจะแสดงดวย  ในรายการผลลัพธการคนหา 
ในหนาจอหลัก Bluetooth ใหเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปดรายการ
อุปกรณที่จับคูไว
หามตอบรับการเชื่อมตอ Bluetooth จากแหลงขอมลูที่คุณ
ยังไมสามารถวางใจได
ในการจับคูกับอุปกรณ เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม 
เลอืกอุปกรณที่ตองการจับคู เริ่มการแลกเปลี่ยนรหัสผาน
ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยังอุปกรณที่มีการจับคูที่คุณ
ตองการยกเลิก และกดปุมลบ หากตองการยกเลิกการจับคูทั้งหมด 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด
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หากตองการตั้งเครื่องใหมีการตรวจสอบสิทธิ์กอน ( ) และใหรับ
การเชื่อมตอโดยอัตโนมัติระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณนั้น
โดยไมตองตอบรับการเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปยังชือ่อุปกรณ และเลือก 
ตัวเลอืก > ตั้งเปนผานการอนุญาต ใชสถานะนี้กับอุปกรณที่คุณ
เปนเจาของหรืออุปกรณของบุคคลที่สามารถเชือ่ถอืได หากตองการ
ยกเลิกการเชือ่มตออัตโนมตัิ ใหเลอืก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

การรับขอมูล
เมื่อคุณไดรับขอมูลผานเทคโนโลยี Bluetooth สัญญาณเสียง
จะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความนั้นหรือไม 
หากคุณตอบรับ รายการนั้นจะอยูในแฟมขอมลู ถาดเขา ใน 
ขอความ

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดโดยอัตโนมตัิหลังจากสงหรือ
รับขอมลู

สายเคเบิลขอมูล USB
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB หากตองการเลือกโหมด
การตอ USB เปนหลัก ใหเลือก โหมด USB และโหมดที่ตองการ 
หากตองการใหเครื่องสอบถามวัตถปุระสงคในการเชือ่มตอทุกครั้ง
ที่มกีารเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

หากตองการใชโทรศัพทกับ Nokia PC Suite ใหเลอืก PC Suite 
หากตองการซิงโครไนซไฟลมเีดีย เชน เพลง กับ Windows Media 
Player ที่มีเวอรชนัที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก เครื่องเลนสื่อ 
หากตองการเขาไปใชไฟลที่อยูในการดหนวยความจําที่เสียบอยู
เสมอืนเปนไดรฟที่ถอดได ใหเลือก การถายโอนขอมูล
หลังจากถายโอนขอมูล ตองแนใจวาคุณสามารถถอดสายเคเบิล
ขอมูล USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัย

การซิงโครไนซจากระยะไกล
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค
ซิงค ใชในการซิงโครไนซปฏิทิน รายชื่อ หรือบันทึกจาก
แอปพลิเคชนัปฏิทินและสมดุโทรศัพทจากเครื่องคอมพวิเตอร
ที่ใชงานรวมกันไดหรือในอินเทอรเน็ต แอปพลิเคชันการซิงโครไนซ
ใชเทคโนโลยี SyncML สําหรับการซิงโครไนซ

การสรางรูปแบบการซิงโครไนซใหม
1 หากไมมีการกําหนดรูปแบบ เครื่องจะถามวาคุณตองการสราง

รูปแบบใหมหรือไม เลือก ใช 
2 ในการสรางรูปแบบใหมเพิ่มเติมจากที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลอืก > 

รูปแบบซิงคใหม เลือกวาคุณตองการใชการตั้งคาที่ระบบตั้งมา 
หรือคัดลอกคาจากไฟลรูปแบบที่มเีพือ่ใชเปนคาพื้นฐานของ
รูปแบบใหม
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3 กําหนด แอปพลิเคชัน ที่จะซิงโครไนซเลือกแอปพลิเคชนั 
และแกไขการตั้งคาการซิงโครไนซ ดังนี้:
รวมในซงิค — เพื่อเปดหรือปดการซิงโครไนซ
ฐานขอมลูระยะไกล — ชือ่ของฐานขอมลูระยะไกลที่ใช
ประเภทการซิงโครไนซ — เลือก สองทาง เพื่อซิงโครไนซ
ขอมูลบนโทรศัพทและฐานขอมลูระยะไกล, โทรศัพทเทานั้น 
เพือ่ซิงโครไนซขอมูลบนโทรศัพทเทานั้น หรือ เซิรฟเวอร
เทานั้น เพื่อซิงโครไนซขอมลูบนฐานขอมูลระยะไกลเทานั้น

4 กําหนด การตั้งคาการเชื่อมตอ:
เวอรชันของเซิรฟเวอร, ID เซริฟเวอร, บริการเสรมิ, ที่อยู
ของโฮสต, พอรต, ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ติดตอผูใหบริการ
หรือผูดแูลระบบสําหรับ ID ที่ถกูตองของคุณ
จุดเชื่อมตอ — จะมองเห็นไดถาเลือก อินเทอรเน็ต เปน 
บริการเสริม เลือกจุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชในการเชื่อมตอ
ขอมูล
อนุญาตการขอซิงคฯ > ใช — เพื่อยอมใหเซิรฟเวอรเริ่มการ
ซิงโครไนซ
ยอมรับการซิงคโครไนส > ไม — เพื่อตองการการยืนยันกอน
เซิรฟเวอรเริ่มการซิงโครไนซ
การตรวจสอบระบบ — จะมองเห็นไดถาเลอืก อินเทอรเน็ต 
เปน บริการเสริม ในการใชการตรวจสอบ HTTPS ใหเลอืก ใช 
และปอนชื่อผูใชและรหัสลงใน ชื่อผูใชระบบ และ รหัสผาน
ระบบ

การซงิโครไนซขอมูล
ในหนาจอหลัก เลื่อนไปที่รูปแบบ แลวเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส 
สถานะของการซิงโครไนซจะปรากฏขึ้น
เมือ่การซิงโครไนซเสร็จสมบูรณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก 
เพือ่เปดไฟลบันทึกที่แสดงสถานการณซิงโครไนซ (สมบรูณ หรือ 
ไมสมบูรณ) และจํานวนรายการปฏิทินหรือรายชื่อผูติดตอที่เพิม่ 
อัพเดต ลบ หรือยกเลิก (ไมมกีารซิงโครไนซ) ในโทรศัพทหรือ
เซิรฟเวอร

ตัวจัดการเชื่อมตอ
เลอืก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม
ในตัวจัดการการเชื่อมตอ คุณสามารถดูสถานะของการเชือ่มตอ
ขอมลูที่หลากหลาย ดูรายละเอียดของจํานวนขอมูลที่สงและรับ 
และสิ้นสุดการเชื่อมตอที่ไมใชงาน

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงใน
ใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยู
กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัย
อื่นๆ

การดูรายละเอียดการเชื่อมตอ
เลือ่นไปที่การเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
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การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชือ่มตอ เลือ่นไปยังการเชือ่มตอ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชือ่มตอทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัดการ
เชื่อมตอทั้งหมด

สนทนา
การสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือ การสื่อสาร
ดวยเสียงแบบเวลาตามจริงที่ใชงานผานบริการ IP (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) กับระบบเครือขาย GSM/GPRS PTT 
จะเปนการสื่อสารทางเสียงโดยตรงเพียงกดปุมเดยีว
กอนที่คุณจะใชบริการ PTT ได คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอ PTT 
และตั้งคา PTT
ในการสื่อสาร PTT ผูหนึ่งจะเปนผูพดูและอีกฝายเปนผูฟง ผูพดู
จะตองหมุนเวียนการพูดใหกับบุคคลอื่น เฉพาะสมาชิกกลุมเพียง
คนเดยีวจะพดูไดทีละครั้ง ระยะเวลาในการเปลี่ยนผูพูดจะมีจํากัด
การสนทนาทางโทรศัพทจะมีความสําคัญกวาการสนทนา PTT
นอกจากตัวนับขอมลูแพคเก็ตแลว เครื่องจะบันทึกการติดตอแบบ
หนึ่ง-ตอ-หนึ่งไวในรายการติดตอลาสุดใน บนัทึก ผูเขารวมควร
ยืนยันถึงการตอบรับการติดตอตามความเหมาะสม เนื่องจากไมมี
เครื่องยืนยันอื่นใดเลยวาผูรับไดยินเสียงการติดตอของคุณ

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ตรวจสอบขอมลูการใชงาน 
คาบริการ และการสมัครใชบริการ โปรดทราบวาบริการขาม
เครือขายอาจมีขอจํากัดมากกวาบริการเสริมจากระบบเครือขาย
หลักของคุณ
บริการตางๆ ของการโทรปกติสวนมาก (เชน ระบบฝากขอความ) 
จะไมมีใหบริการสําหรับการสื่อสารแบบ PTT

การกําหนดจุดเชื่อมตอ PTT
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเปน
จุดเชือ่มตอที่ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอื่นๆ อาจจะใหคุณ
ใชจุดเชื่อมตอ WAP ได

การตั้งคา PTT
โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับการตั้งคาบริการ PTT
หากตองการดูและเปลี่ยนการตั้งคา PTT ใหเลือก เมนู > การตั้งคา 
> เชื่อมตอ > การสนทนา > ตัวเลอืก > การตั้งคา > การตั้งคา
ผูใช หรือ การตั้งคาการเชื่อมตอ

การตั้งคาผูใช
ตัวเลือกการรับสาย — ในการดูการแจงเตือนเมื่อมีสายเรียกเขา 
ใหเลือก แจง ในการรับสาย PTT โดยอัตโนมตัิ ใหเลือก ยอมรับ
อัตโนมัติ หากคุณไมตองการรับสาย PTT ใหเลือก ไมอนุญาต
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เสียงแจงเตือนโทรสนทนา — เลือกเสียงเรียกเขาสําหรับสาย 
PTT หากคุณตองการใหการตั้งคาการแจงเตือนสายเรียกเขาของ 
PTT เปนแบบเดยีวกับการตั้งคารูปแบบ ใหเลือก ตั้งตามรูปแบบ 
ตัวอยางเชน หากคาโปรไฟลของคุณคือ ไมมเีสียง PTT จะไดรับการ
ตั้งคาไวที่ หามรบกวน (DND: Do Not Disturb) และบุคคลอื่นจะไม
สามารถติดตอคุณโดยใช Push to talk ได ยกเวนแตใชการขอให
ติดตอกลับ
แบบเสียงคําขอโทรกลบั — เลือกเสียงสําหรับคําขอใหติดตอกลับ
การเริ่มแอปพลเิคชัน — ในการเริ่มใช PTT โดยอัตโนมตัิ ใหเลือก 
อัตโนมัติทุกครั้ง หากตองการเริ่มใช PTT โดยอัตโนมตัิในขณะที่
คุณอยูในพื้นที่เครือขาย ใหเลือก อัตโนมัติเครือขายโฮม
ชื่อเลนที่ตั้งไว — ปอนชือ่เลนที่จะปรากฏใหผูอื่นเห็น ผูใหบริการ
อาจปดใชงานการแกไขตัวเลือกนี้
แสดงที่อยูสนทนาของฉนั — เลือก ไมเลย ถาคุณตองการซอน
แอดเดรส PTT ของคุณเพือ่ไมใหผูอื่นมองเห็น
แสดงสถานะล็อกอิน — เลอืกวาจะแสดงสถานะของคุณใหผูอื่น
มองเห็นหรือไม

การตั้งคาการเชื่อมตอ
โปรดติดตอผูใหบริการ PTT ของคุณเพื่อขอทราบการตั้งคา
การเชือ่มตอนี้

การล็อกอินเพื่อใช PTT
เลอืก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การสนทนา หรือกดปุม
สวนตัว PTT จะลอ็กอินเขาสูการบริการโดยอัตโนมัติเมือ่เริ่มใชงาน
เมือ่การล็อกอินเสร็จสมบูรณ PTT จะเชื่อมตอกับสถานีที่ใชงาน
อยูกอนเมือ่มีการปดแอปพลิเคชนัครั้งลาสุดใหโดยอัตโนมัติ 
หากการเชือ่มตอขาดหายไป เครื่องจะพยายามลอ็กอินกลับเขาสู
ระบบใหโดยอัตโนมัติ จนกวาคุณจะออกจาก PTT

แสดงวามกีารเชื่อมตอ PTT
แสดงวามกีารตั้งคา PTT ไวที่หามรบกวน (DND: Do not 

disturb)

ออกจาก PTT
เลอืก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การสนทนา > ตัวเลือก > 
ออก ลอ็กเอาตจากการสนทนาหลังออกจากแอปพลเิคชัน? 
จะแสดงขึ้น เลอืก ใช เพื่อล็อกเอาทและปดบริการ หากคุณตองการ
ใหแอปพลิเคชนัยังคงทํางานเปนพื้นหลัง เลอืก ไม

การติดตอแบบตัวตอตัว
คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก 
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1. เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การสนทนา > ตัวเลือก 
> รายชื่อ แลวเลื่อนไปยังรายชือ่ที่คุณตองการจะสนทนาดวย 
และกดปุมสวนตัวคางไว

2. เมื่อเริ่มการเชื่อมตอแลว หากตองการสนทนากับผูเขารวม
อีกรายหนึ่ง ใหกดปุมสวนตัวคางไวขณะที่คุณพดู

3. หากตองการวางสาย PTT ใหเลือก ถูกตัด หรือหากมสีาย
สนทนา PTT หลายสาย ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การรับสาย PTT
ถาตั้งคา ตัวเลือกการรับสาย เปน แจง ใน การตั้งคาผูใช 
เครื่องจะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหทราบวามีสายเรียกเขา 
ในการรับสาย ใหเลือก ยอมรับ ในการปดเสียง ใหเลือก เงียบ 
เมื่อตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

การติดตอแบบกลุม PTT
หากตองการติดตอแบบกลุม ใหเลือก ตัวเลอืก > รายชื่อ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > สนทนาหลายคน และเลอืกรายชื่อที่คุณตองการ
สนทนา และกดปุมสวนตัว

คําขอโทรกลับ
การสงคําขอการติดตอกลับ
หากคุณติดตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับการตอบกลับ คุณสามารถ
สงคําขอใหบุคคลนั้นติดตอกลับมาหาคุณได
ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก รายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ
สนทนา แลวเลือก ตัวเลือก > สงคําขอโทรกลบั

การตอบคําขอการติดตอกลับ
เมื่อมบีุคคลสงคําขอโทรกลับมาที่คุณ ขอความ 1 คําขอใหม
ใหโทรกลับ จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย เลือก แสดง 
เพื่อเปด ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยังชื่อผูติดตอและกดปุมสวนตัว

ชอง
เมื่อคุณเชื่อมตอเขากับชองสนทนา สมาชิกทุกรายที่อยูในชองนั้น
จะไดยินสิ่งที่คุณพูด คุณสามารถเปดใชงานไดมากถึง 5 ชอง
ในเวลาเดียวกัน เมือ่มีการใชงานมากกวาหนึ่งชอง ใหเลือก สลับ 
เพื่อเปลี่ยนไปยังชองที่คุณตองการสนทนาดวย
ชองตางๆ จะไดรับการลงทะเบียนที่แอดเดรส URL ผูใชหนึ่งคน
จะลงทะเบียน URL ชองในเครือขายโดยการเขารวมในชอง
ในครั้งแรก
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การสรางชองของคุณเอง
1 เลือก ตัวเลอืก > ชองสนทนา
2 เลือก ตัวเลอืก > ชองใหม > สรางใหม
3 ปอน ชื่อชอง
4 เลือกระดับ ความปลอดภัยของชอง
5 ปอนชื่อเลนของคุณใน ชื่อเลน
6 หากตองการเพิ่มภาพยอเขาไปในกลุม ใหเลือก ภาพยอ 

แลวเลือกรูปภาพ
7 เลือก เรยีบรอย เมือ่คุณสรางสถานีแลว เครื่องจะสอบถามวา

คุณตองการสงคําเชิญของชองหรือไม คําเชิญของชองจะเปน
ขอความตัวอักษร

การเขารวมในชองที่กําหนดคาลวงหนา
สถานีที่กําหนดคาลวงหนา คือ กลุมการสนทนาที่ไดรับการตั้งคา
โดยผูใหบริการ เฉพาะผูใชที่กําหนดคาลวงหนาเทานั้นที่ไดรับ
อนุญาตใหเขารวมและใชชองนี้ได
1 เลือก ตัวเลอืก > ชองสนทนา
2 เลือก ตัวเลอืก > ชองใหม > เพิ่มที่มอียู
3 ปอน ชื่อชอง, ที่อยูชอง และ ชื่อเลน นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

เพิม่ ภาพยอไดอีกดวย
4 เลือก เรยีบรอย

การตอบกลับคําเชิญของชอง
ในการบันทึกคําเชญิของชอง ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บชอง 
ชองนั้นจะไดรับการเพิ่มไวในรายชือ่ PTT ของคุณ ในหนาจอชอง

เซสชัน PTT
เซสชัน PTT จะปรากฏเปนบับเบิ้ลการติดตอในหนาจอ PTT 
ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะของเซสชัน PTT ดังนี้
รอ — ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุมสวนตัวคางไว แตยังมผีูอื่นกําลังพูด
อยูในเซสชัน PTT
คุย — ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุมสวนตัวคางไว และไดรับอนุญาต
ใหพูด
หากตองการสิ้นสุดเซสชนั PTT ที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัดการเชื่อมตอ

การถายโอนขอมูล
ดวยฟงกชัน ถายโอนขอมูล คุณสามารถคัดลอกหรือซิงโครไนซ
รายชื่อ รายการปฏิทิน และขอมูลอื่นๆ เชน วดิีโอคลิปและรูปภาพ 
จากเครื่องที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการตอ Bluetooth
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การซิงโครไนซอาจไมสามารถทําได และสามารถคัดลอกขอมูล
ไดเพยีงครั้งเดียว ขึ้นอยูกับอีกเครื่องหนึ่ง
ในการยายหรือซิงโครไนซขอมูล จะตองปฏิบัติดังนี้:
1 เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ถายโอน หากคุณไมเคย

ใช ถายโอน มากอน เครื่องจะแสดงขอมลูเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน 
เลือก ทําตอ เพื่อเริ่มตนโอนขอมูล
หากคุณเคยใช ถายโอนขอมูล ใหเลือก ถายโอนขอมูล

2 เมื่อใช Bluetooth คุณตองจับคูโทรศัพทเพือ่ถายโอนขอมูล
อาจมกีารสงแอปพลเิคชันและติดตั้งในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง
เพื่อใชงานการโอนขอมูล โดยขึ้นอยูกับประเภทของโทรศัพท
อีกเครื่อง

3 เลือกขอมูลที่คุณตองการโอนไปยังโทรศัพทของคุณ
4 ขอมลูจะไดรับการโอนไปยังเครื่องของคุณ โดยเวลาที่ใชในการ

โอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมลู คุณสามารถหยุดการโอนและ
ทําการโอนตอไดในภายหลัง
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โปรแกรมจัดการขอมูล
ตัวจดัการแอปพลิเคชัน
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัและซอฟตแวรลงในโทรศัพทของ
คุณไดสองประเภท คือ:

แอปพลิเคชัน J2METM ที่ใชเทคโนโลยี JavaTM โดยมี
นามสกุลไฟล .jad หรือ .jar แอปพลิเคชนั 
PersonalJavaTM ไมสามารถติดตั้งลงในโทรศัพทของคุณ
ได
แอปพลิเคชันและซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ไฟลการติดตั้งจะมนีามสกุลไฟล .sis 
โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพเิศษสําหรับ
โทรศัพทของคุณเทานั้น

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณ
ไดจากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได, หรือดาวนโหลดในระหวาง
การเบราส หรือสงถึงคุณเปนขอความมัลติมีเดยี เปนสิ่งที่แนบมา
ในอีเมล หรือโดยการใช Bluetooth คุณสามารถใชโปรแกรมติดตั้ง
โปรแกรมของ Nokia ใน Nokia PC Suite เพือ่ติดตั้งโปรแกรมลงใน
โทรศัพทของคุณหรือในการดหนวยความจํา
หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันเขายังการดหนวยความจําที่
เขากันได ไฟลติดตั้ง (.sis) ยังคงอยูในหนวยความจําของตัวเครื่อง 

ไฟลอาจใชหนวยความจําขนาดใหญและปองกันไมใหคุณจัดเก็บ
ไฟลอื่นได เพื่อใหมหีนวยความจําเพียงพอ กรุณาใช Nokia PC 
Suite ในการสํารองไฟลติดตั้งไวที่เครื่องพซีีที่เขากันได จากนั้น
ใชตัวจัดการไฟลลบไฟลติดตั้งออกจากหนวยความจําของตัวเครื่อง 
โปรดดู “PC Suite” หนา 92 และ “ตัวจัดไฟล” หนา 102 ถาไฟล .sis 
เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความออกจากถาดเขา
ในการเปด จัดการแอปฯ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ 
> ตัวจัดการ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน
ขอสําคัญ: โปรดติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชนัและ
ซอฟตแวรที่มาจากแหลงที่เชื่อถือได เชนแอปพลิเคชนั
ที่มสีัญลักษณ Symbian หรือผานการทดสอบ Java 
VerifiedTM

กอนจะติดตั้ง ใหเลือก จัดการแอปฯ เลือ่นไปที่ไฟลติดตั้ง แลวเลอืก 
ตัวเลือก > ดูรายละเอยีด เพื่อดูขอมูล เชน ประเภทโปรแกรม 
หมายเลขเวอรชัน รวมทั้งผูผลิตหรือผูจําหนายแอปพลเิคชัน
ในการติดตั้งแอปพลิเคชนั Java ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟลนี้ 
เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด
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ในการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือชุดซอฟตแวร ใหปฏิบัติดงันี้:
1 เลื่อนไปยังไฟลการติดตั้ง แอปพลิเคชนัที่อยูในการด

หนวยความจําจะกํากับดวย 
2 เลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง

หรือคนหาในหนวยความจําของโทรศัพทหรือในการด
หนวยความจํา แลวกดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มการติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนา
ในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใชลายเซ็นแบบ
ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการ
ติดตั้งตอ หากคุณแนใจถงึแหลงที่มาและตัวแอปพลิเคชนันั้น

ในการดูขอมลูพิเศษเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ใหเลื่อนไปที่
แอปพลิเคชนั แลวเลอืก ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ อาจจะไมมี
ตัวเลือกปรากฏในแอปพลเิคชันทั้งหมด
หากตองการดูวามีการติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดบาง ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ดูบนัทึก

การลบแอปพลิเคชัน
ในหนาจอหลัก จัดการแอปฯ ใหเลือ่นไปยังแพค็เกจซอฟตแวรนั้น 
และเลือก ตัวเลือก > ลบออก

การตั้งคาตัวจัดการแอปพลิเคชัน
ใน จัดการแอปฯ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือก
ดังตอไปนี้:

การติดตั้งซอฟตแวร — เลือกหากตองการใหสามารถติดตั้ง
แอปพลิเคชนั Symbian ไดทั้งหมด (ทั้งหมด) หรือใหติดตั้งได
เฉพาะแอปพลิเคชนัที่รับรองเทานั้น (รบัรองแลวเทานั้น)
ตรวจใบรับรองออนไลน — เพือ่เลือกหากตองการให 
จัดการแอปฯ ตรวจสอบใบรับรองออนไลนของแอปพลิเคชัน
กอนจะทําการติดตั้ง
ที่อยูเวบ็ที่ตั้งไว — ที่อยูที่ตั้งไวซึ่งจะถูกนํามาใชเมื่อมกีาร
ตรวจสอบออนไลน
ตัวอยางเชน แอปพลเิคชัน Java อาจพยายามเชื่อมตอขอมูลหรือ
สงขอความ หากตองการแกไขการอนุญาตในแอปพลิเคชนั Java 
ที่ติดตั้งไว และกําหนดจุดเชื่อมตอที่จะใหใช ในหนาจอหลัก 
ใหเลื่อนไปยังแอปพลิเคชัน และเลือก ตัวเลือก > เปด

ตัวจดัไฟล
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจัดไฟล
ในตัวจัดการไฟล คุณสามารถเบราส เปด และจัดการไฟลและแฟม
ขอมูลในหนวยความจําโทรศัพทหรือในการดหนวยความจําได
เปดตัวจัดการไฟล เพื่อดูรายการแฟมขอมูลในหนวยความจํา
โทรศัพท เลื่อนไปทางขวาเพือ่ดูแฟมขอมลูในการดหนวยความจํา
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การดูการใชหนวยความจํา
เลื่อนไปดานซายหรือดานขวาเพื่อดคูวามจําโทรศัพทหรือการด
ความจํา ในการตรวจสอบจํานวนการใชพื้นที่หนวยความจําของ
ความจําปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจํา 
โทรศัพทจะคํานวณจํานวนหนวยความจําที่วางอยูสําหรับเก็บขอมลู
และติดตั้งแอปพลิเคชันใหมๆ
ในหนาจอของเมนูหนวยความจํา คุณสามารถดูการใชพื้นที่หนวย
ความจําของแอปพลิเคชนัอื่นหรือไฟลประเภทอื่นๆ ได หาก
หนวยความจําโทรศัพทเหลือนอย ใหลบบางไฟล หรือยายไฟล
ไปเก็บไวในการดหนวยความจํา

ตัวจดัการอุปกรณ
คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งคาคอนฟเกอเรชันจาก
ผูใหบริการ หรือแผนกจัดการขอมูลของบริษัท
ในการเปด จัดอุปกรณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > 
ตัวจ.ก.อุป. หากคุณไมมรีูปแบบเซิรฟเวอรกําหนดไว เครื่องจะถาม
วาคุณตองการกําหนดหรือไม
ในการเชือ่มตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งการกําหนดคาโทรศัพท 
ใหเลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอรและเลือก ตัวเลือก > เริ่มการ
กําหนดคา

ในการแกไขรูปแบบเซิรฟเวอร ให ตัวเลือก > แกไขรูปแบบ และ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
อนุญาตการกําหนดคา — หากตองการรับการตั้งการกําหนดคา
จากเซิรฟเวอร ใหเลือก ใช
รับทุกคําขอโดยอัตโนมตัิ — ถาคุณตองการใหเครื่องขอคํายืนยัน
กอนรับคาคอนฟเกอเรชันจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ไม
โปรดติดตอผูใหบริการ หรือแผนกจัดการขอมลูของบริษัทสําหรับ
การรตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรอื่น

การอพัเดตซอฟตแวร
คําเตือน: หากคุณติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร 
คุณจะไมสามารถใชอุปกรณนี้ แมแตการโทรฉุกเฉิน 
จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสิ้นและรีสตารทอุปกรณแลว 
อยาลืมสํารองขอมูลกอนยอมรับการติดตั้งตัวอัพเดต

ในการตรวจสอบเวอรชันปจจุบันของซอฟตแวร ใหเลอืก เมนู > 
การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจ.ก.อุป. > อัพเดต
แนะนําวาคุณควรสํารองขอมลูสวนตัวที่สําคัญและไฟล (เชน รายชื่อ, 
ภาพ และขอความ) โดยอาจจะใช Nokia PC Suite หรือไวในการด 
หนวยความจําในโทรศัพทกอนทําการอัปเดตซอฟตแวร
1. ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจ.ก.อุป. > 

อัพเดต > ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัพเดต
ถามีขอมูลใหอัปเดต เครื่องจะเริ่มการดาวนโหลดโดยอัตโนมัติ
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2. หลังจากดาวนโหลดเสร็จแลว ใหตอบ ใช เพื่อยืนยันคําถาม
และใหติดตั้งตอไป ในการติดตั้งทีหลัง ใหเลือก ไม

ในการเริ่มการติดตั้งทีหลัง ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ 
> ตัวจ.ก.อุป. > ติดตั้งอัพเดต
ถามีการกําหนดรูปแบบเซิรฟเวอรไวเพยีงแบบเดียว เซิรฟเวอรนั้น
จะใชเปนคาเริ่มตน ถาไมมีการกําหนดรูปแบบเซิรฟเวอรใดๆ 
เครื่องจะถามใหคุณสรางใหมขึ้นมา หรือถามีหลายรูปแบบ ใหเลือก
จากรายชื่อเซิรฟเวอร
โปรดติดตอผูใหบริการระบบเกี่ยวกับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอร

การดหนวยความจํา
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพนมือเด็ก
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ความจํา
สําหรับรายละเอียดในการใสการดหนวยความลงในโทรศัพท 
โปรดด ู“การเริ่มตนใชงาน” หนา 17 

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมลูทั้งหมดในการด
จะถูกลบโดยถาวร 

ในการฟอรแมตการดหนวยความจําอันใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 
ฟอรแมตการดความจํา > ใช เมือ่ฟอรแมตเรียบรอยแลว 
ใหปอนชื่อใหกับการดหนวยความจํา

การสํารองและเรียกคืนขอมูล
ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจําในโทรศัพทไปยังการดหนวย
ความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง
ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจําไปยังหนวยความจํา
ในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > เรียกคืนจากการด
คุณสามารถสํารองขอมูลของหนวยความจําโทรศัพทและเรียกคืน
ขอมูลไดเฉพาะในโทรศัพทเครื่องเดยีวกันเทานั้น

การล็อคและปลดล็อคการดหนวยความจํา
ในการตั้งรหัสผานเพื่อปองกันการใชโดยไมไดรับอนุญาต ใหเลอืก 
ตัวเลือก > ตั้งรหัสผาน เครื่องจะขอใหคุณปอนและยืนยันรหัสผาน
ของคุณ รหัสผานสามารถประกอบดวยตัวอักษรสูงถงึ 8 ตัวอักษร
หากคุณใสการดหนวยความจําอื่นที่ปองกันการใชดวยรหัสผาน
ลงในโทรศัพทของคุณ เครื่องจะขอใหปอนรหัสผานของการดนั้น 
ในการปลดล็อคการด ใหเลือก ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจํา
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รหัสเขาใชงาน
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > สิทธิการใช เพื่อดูรหัส
เขาใชงานสิทธิ์แบบดิจิตอลที่จัดเก็บไวในเครื่องของคุณ
ในการดูคียที่ใชได ( ) ซึ่งเชือ่มตอกับไฟลสื่อหนึ่งไฟลหรือ 
มากกวา ใหเลือก คียที่ใชได คียกลุม ที่มหีลายๆ คียอยูดวยกันจะ 
แสดงดวย  หากตองการดูคียที่อยูในคียกลุม ใหเลือกคียกลุม
ในการดูคียที่ใชไมได ( ) ซึ่งเกินระยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก 
คยีที่ใชไมได หากตองการซื้อเวลาในการใชเพิม่ขึ้น หรือขยายเวลา
ในการใชไฟลสื่อ ใหเลื่อนไปที่คีย แลวเลอืก ตัวเลือก > รับสิทธิ
การใช สิทธิการใชอาจไมสามารถอัพเดตได หากไมใชงานการรับ
ขอความบริการเวบ็ โปรดดูที่ “การตั้งคาขอความบริการ” หนา 49
ในการดูรหัสเขาใชงานที่ไมไดใชงาน ใหเลือก คียที่ไมถูกใช 
สิทธิการใชที่ยังไมไดใชจะไมเชื่อมตอกับไฟลสื่อ
หากตองการดขูอมลูโดยละเอียด เชน สถานะของอายุที่ใชงานได
และความสามารถในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่รหัสเขาใชงาน และ
กดปุมเลื่อน
การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล
ผูผลิตขอมลูอาจมหีลายวิธีในการใชเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์
ของขอมลูแบบดจิิตอล (DRM) เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญา 
รวมถึงลิขสิทธิ์ อุปกรณนี้จะใชไดกับซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพื่อเขาสูขอมูลการปองกัน DRM คุณสามารถใชอุปกรณนี้ปองกัน
ขอมูลดวย OMA DRM 2.0 และ OMA DRM 1.0 ถาซอฟตแวร DRM 

ไมสามารถปองกันขอมูลได ผูผลิตขอมลูอาจยกเลิกการใช
ซอฟตแวร DRM กับขอมูลที่ปองกันดวย DRM ตัวใหม การยกเลิก
นี้อาจปองกันการตออายุขอมูลที่ปองกันดวย DRM ที่มอียูใน
โทรศัพทของคุณ การยกเลิกซอฟตแวร DRM นี้ไมสงผลกระทบตอ
การใชงานขอมูลที่ปองกัน DRM ประเภทอื่น หรือการใชงานขอมลู
ที่ไมไดปองกันดวย DRM
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมลูแบบดจิิตอล (DRM) จะปองกันขอมูล
ที่มรีหัสเขาใชงานซึ่งระบุวาคุณมีสิทธิ์ที่จะเขาใชขอมลูเหลานี้
ถาโทรศัพทของคุณมขีอมลูที่ปองกันดวย OMA DRM และตองการ
ที่จะสํารองขอมูลและรหัสเขาใชงาน คุณจะตองใชฟงกชันสํารอง
ขอมลูของ Nokia PC Suite การโอนขอมูลประเภทอื่นอาจไม
สามารถโอนรหัสเขาใชงานซึ่งจําเปนตองเก็บไวกับขอมูลของคุณ
เพือ่ใหยังคงใชงานขอมูลที่มีการปองกันดวย OMA DRM ได
หลงัจากที่หนวยความจําของเครื่องถูกฟอรแมต คุณอาจจะตอง
ปอนรหัสเขาใชงานอีกครั้งหากไฟลในโทรศัพทใชงานไมได
รหัสเขาใชงานบางประเภทอาจเชื่อมตออยูกับซิมการด และ
จะใชงานขอมูลที่ไดรับการปองกันไดเมื่อมีซิมการดเสียบอยู
ในเครื่องเทานั้น
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ 
ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพไปในที่สุด เมือ่สังเกตเห็นวาเวลา
การสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงกวาปกติ ใหเปลีย่น
แบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น 
และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจากโนเกียเทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
นั้นเปนเวลานาน คุณอาจจําเปนตองตอสายอุปกรณชารจ แลว
ถอดสาย แลวจึงตอสายอีกครั้งเพือ่เริ่มชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและเครื่องเมื่อไมไดใชงาน
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป 
หากไมมแีบตเตอรี่เหลืออยูเลย อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะ
สามารถใชโทรเขาออกได 

ใชแบตเตอรี่ใหตรงตามวัตถปุระสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชารจ
หรือแบตเตอรี่ที่ชํารุด เสียหาย 
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยบังเอิญอาจ
เกิดขึ้นไดเมื่อมวีัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกา
มาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะที่อยูบนแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได 
เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน
กระเปาถือ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถสุําหรับ
เชื่อมตอเกิดความเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปดกระจก
และปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว
ในที่ที่มอีุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช
แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถ
ทํางานไดชัว่คราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได หรือ
หากแบตเตอรี่ชํารุดก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่
ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่ กรุณานํากลับมาใชใหม 
ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน



ลิขสิทธิ์ ฉ 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 107

ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่

หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนประกอบของโทรศัพทหรือเซลล
บางสวนหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่ของเหลวในแบตเตอรี่รั่วออกมา 
อยาใหของเหลวเหลานั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่
เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําโดยทันที หรือรีบไป
ขอรับความชวยเหลอืทางดานการแพทย 

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ
แบตเตอรีข่อง Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใช
ขั้นตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต 
หากคุณมเีหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบ
ได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมือ่มองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมมุมองหนึ่ง

2 เมือ่คุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไรหากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง
จากบริษทัผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณ
มีประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
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เสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใด
ที่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 

www.nokia.co.th/batterycheck
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมจีําหนายอยูมากมาย 
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nokia.co.th 
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดงึออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ
คณุควรใชแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

# เวลาการใชงานอาจเปลีย่นแปลงไดโดยขึ้นอยูกับซิมการด 
การตั้งคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม

ชุดอุปกรณติดรถยนตแบบมัลติมีเดีย
โนเกีย (CK-20W)
ใหการขับขี่งายกวาทุกครั้งดวยชดุอุปกรณติดรถยนตแบบมัลติมีเดีย
โนเกีย CK-20W ที่ผสมผสานความสะดวกสบายในการใชงานแบบ
แฮนดฟรี พรอมดวยคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยมและระบบมลัติมเีดยี

ประเภท เวลาสนทนา # สแตนดบาย #
BP-5M สูงสุด 2.5 ชั่วโมง นานถงึ 11 วัน

www.nokia.co.th
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ไดอยางลงตัว Nokia GPS Module LD-2 ยังเปนอุปกรณเสริมติดตั้ง
แยกตางหากที่เพิ่มความสามารถในการคนหาตําแหนงอยางมี
ประสิทธิภาพในรถยนต

ชุดติดตั้งที่วางโทรศัพทโนเกีย (HH-12)
ชุดติดตั้งที่วางโทรศัพทโนเกียสามารถยึดติดเขากับกระจกรถยนต
ไดโดยไมตองขันสกรู ซึ่งที่วางโทรศัพทที่สามารถใชงานรวมกันได
จะถูกยึดเขากับแผนยึดติดของชดุติดตั้งที่วางโทรศัพทมือถือโนเกีย
นี้ 

ที่วางโทรศัพทมือถือ (CR-48)
ที่วางโทรศัพทมือถอืโนเกียนี้เหมาะสําหรับวางโทรศัพทมือถือ
ที่มขีนาดกวางมากๆ ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความปลอดภัยในการขับขี่
รถยนต
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและ
มีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกันได
อยางถูกตอง 
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การรวมตวักันของไอน้ําในอากาศ 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิด หรือความชื้น อาจมีแรเปน
สารประกอบ ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได 
หากตวัเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง
แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําให
อายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของเครื่อง
กลับสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจ
ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนํา
ไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถถอด
เขาออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนสตางๆ เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศที่ไดรับการ
รับรองแลวเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง 
การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังอาจเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
วิทยุสื่อสารอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึก

ในปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพทของคุณ แบตเตอรี่ แทนชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยงั
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคณุ รวมทั้งอปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

สภาพแวดลอมในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกตใิกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
2.2 เซนติเมตรเมื่อใชซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บ
เขม็ขัด หรือที่วางโทรศัพทสําหรับพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะ
หางที่กําหนดขางตน โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี 
จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะทําการ
เชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตาม
คําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวา
การสงจะเสร็จสมบูรณ 
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสดุโลหะอาจถูกดูดติดกับ
เครื่องได อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเกบ็แมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท 
เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได 

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถือ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการ
แพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือ
บริษทัผูผลิตอปุกรณทางการแพทยนั้นๆ เพื่อตรวจสอบวา อุปกรณ
เหลานั้นมีการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยาง
เพียงพอหรือไม หรือหากคุณมีขอสงสัยใดๆ ปดโทรศัพทของคณุเมื่อ
อยูในสถานพยาบาลที่มีการตดิประกาศหามใช เนื่องจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลอาจกําลังใชอปุกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรให
โทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะ
การเตนของหัวใจ หรือ implanted cardioverter defibrillator อยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว บุคคลที่มีอุปกรณดังกลาวควรจะ:
• เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลื่อนที่
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
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• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตน
ของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดคลื่นรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณเทียม

หากคณุมีคําถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับอุปกรณ
เทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคณุ

เครื่องชวยฟง 
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางรุนอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับ
เครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษา
ผูใหบริการระบบของคณุ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตั้ง
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุม
ดวยอเิล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมกับบริษทัผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายยานพาหนะหรือ
อุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในยานพาหนะของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณใน
ยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและอาจทําใหการรับประกันเปนโมฆะ ควรตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอวาอปุกรณไรสายทุกชิ้นของในยานพาหนะไดรับการติดตั้ง

และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุ
ระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริม
ตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดอยาลืมวาถุงลมนิรภัย
จะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอปุกรณ
หรือวางโทรศัพทเคลื่อนที่ไวบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่
ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก หากติดตั้งอปุกรณไรสายในยานพาหนะ
ในบริเวณที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสจากการที่ถุงลม
นิรภัยพองตัวออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทกอนจะขึ้น
เครื่องบิน การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอนัตราย
ตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของ
โทรศัพทเคลื่อนที่และยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได 
และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่
อาจเกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต 
การเกิดประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิด
เพลิงไหม ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพท
เมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานี
บริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุ
ในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิดอยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดมกัจะมีปายแจงไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตอาจไม
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เสมอไป พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บ
หรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน 
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทเคลื่อนที่รวมถึงโทรศัพทรุนนี้ ทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใช
ตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกัน
การเชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพท
เคลื่อนที่จะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบตัิดงันี้: 
1 หากไมไดเปดโทรศัพทไว ใหเปดโทรศัพท ตรวจวามีสัญญาณ

เพียงพอหรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
เสียกอน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก 

3 ปอนเลขหมายฉุกเฉินที่ใชเปนทางการเพื่อแจงตําแหนงปจจุบัน
ที่คุณอยู หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่อาจแตกตางกันไป

4 กดปุมโทรออก

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คณุจะตองปดฟงกชันเหลานั้น
กอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได หากโทรศัพทอยูในโหมดออฟไลน 
คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเปดใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนที่จะ
โทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากผูใหบริการ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง 
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวทิยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานอิสระ
ทางดานวิทยาศาสตร ICNIRP และรวมถึงระดับความปลอดภัยของ
ผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทรุนนี้ใชหนวยวดัของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ซึ่งกําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP 
โดยจํากัดไวที่ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบ
มาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนํา
ใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการ
ออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตาม
ที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคณุกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 1.16 วัตต/
กิโลกรัม
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR อาจ
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและประกาศในแตละ
ประเทศรวมทั้งระบบเครือขาย ขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคา SAR มีใหไว
ในหัวขอขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.co.th

* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) 
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลอง
กับความปลอดภัยที่ใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตางของ
หนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพื้นที่อื่น 
โปรดดูที่ขอมูลผลิตภัณฑจาก www.nokia.com

www.nokia.co.th
www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323
99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363 0-2660-9290 จันทร - อาทิตย 
10:00 น. - 20:30 น.

5 เซ็นทรัลพระราม 3 6 หองเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 
เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363 0-2673-7102 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

6 มาบุญครองเซ็นเตอร 2 เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363  0-2626-0436 จันทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมลูเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพี แลนด ชั้น 1 หมู 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเกา 
อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000

0-4332-5779-
80

0-4332-5781 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
89 ซีซี 125 กรัม 101 มม. 49 มม. 20 มม.



การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา
Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การต้ังคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การต้ังคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชั่นและ
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซงิโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท
ใชประโยชนเพิม่เติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภณัฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” 
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมลูใหมๆ  ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promotional Communication” 
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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